
Capitolul 1: Introducere în domeniul calculatoarelor personale

1. Care tip de memorie este în mod principal folosită ca memorie cache?
 SRAM

2. Care sunt cele mai importante considerente atunci când se construieşte o
staţie de lucru care va rula pe mai multe maşini virtuale?
 cantitatea de memorie RAM
 nr de nuclee ale microprocesorului

3. Care din următoarele dispositive sunt considerate dispositive de intrare?
 camera digital
 echipament de autentificare biometric

4. Care trei dispositive sunt considerate dispositive de ieşire?
 căşti
 monitorul
 imprimanta

5. Un utilizator care joacă un joc pe un calculator cu un hard disc standard
EIDE 5400 RPM constată performanţe nesatisfăcătoare. Ce îmbunătăţire a
hard disk-ului  ca  creşte  performanţa  oferind în  acelaşi  timp mai  multă
fiabilitate şi folosind mai multă energie?

 un SSD

6. Ce îmbunătăţire hardware va permite procesorului  dintr-un calculator cu
jocuri să ofere performanţe optime de joc?

 cantităţi mari de memorie RAM rapidă

7. Care din următoarele dispositive de stocare utilizează un support magnetic
pentru stocarea datelor?

 unitate de casetă
 hard disc

8. Faceţi referire la schemă. Ce tip de adaptor este afişat?
 interfaţă de reţea



9. Ce component controlează comunicaţiile şi interacţiunile dintre microprocesor
şi alte componente de pe placa de bază?

 cipset

10. Care sunt cele două informaţii necesare înainte de a selecta o sursă
de alimentare?

 factorul de formă al carcasei 
 puterea totală a tuturor componentelor

11. Ce modul de memorie are o magistrală frontal cu viteza de 200 MHz?
 DDR-400

12. Care sunt cei doi factori care trebuie luaţi în considerare atunci când
se alege o carcasă de calculator?

 nr. de locaţii ale unităţilor interne
 dimensiunea plăcii de bază şi sursa de alimentare

13. Trageţi descrierea din partea stângă la nivelul RAID din dreapta:
 RAID 0: -combinaţie de segmentare de date şi paritate

-segmentarea datelor fără redundanţă
 RAID 1: -scrierea în oglindă pe discuri

-capacitatea datelor de a fi reconstruite cu informaţii de la alte
unităţi

 RAID 5: -cea mai mare performanţă
-performanţă înaltă şi protecţie ridicată, deoarece datele sunt

duplicate

14. Ce unitate de măsură este folosită pt. a ridica viteza hard disc-ului?
 rotaţii pe minut

15. Faceţi referire la schemă. Ce tip de slot de expansiune al plăcii video
este descris?

 AGP



16. Ce tip de conector poate fi utilizat pt. a conecta o interfaţă eSATA
la o unitate SATA externă?

 conector cu 7 pini

17. Unde poate fi schimbată selecţia tensiunii de intrare de la 110 la 220
de volţi pt. un sistem informatic?

 pe partea din spate a sursei de alimentare

18. Trageţi descrierea din partea stângă la la tipul de cablu care i se
potriveşte din dreapta:

 cablu cu 7 pini care se conectează la un hard disc extern – eSATA
 poate suporta până la 15 dispozitive şi trebuie să se încheie la sfârţitul

lanţului – SCSI
 conector mini-DIN cu 6 pini pt. o tastatură sau un maus – PS/2
 transmite 8 biţi de date la un moment dat şi utilizează standardul IEEE

1284 – paralel
 utilizează fie un conector DB-9 sau DB-25 şi transmite un bit de date la

un moment dat

19. Faceţi referire la schemă. Ce tip de cablu este arătat în grafic?
 serial

20. Ce  două  activităţi  sunt  controlate  în  mod  normal  de  partea
Northbridge a cipset-ului?

 accesul la memoria RAM
 accesul la placa video

21. Un technician se uită la o placă de bază şi vede un conector cu 24 de
pini. Ce componentă se va conecta la placa de bază prin utilizarea acestui
conector de 24 de pini?

 sursa de alimentare

Capitolul 2: Proceduri de laborator i folosirea instrumentelorș

1.  Ce instrument din Windows XP oferă acces tehnicianului  în  iniţializarea
discurilor şi crearea partiţiilor?

 managementul discului



2. Care utilitar din linia de comandă a Windows XP scanează fişierele critice
ale sistemului de operare şi înlocuieşte orice fişiere care au fost corupte?

 System File Checker

3. Care două tipuri de instrumente pot ajuta la protejarea unui calculator de
atacuri maliţioase?

 software-ul antivirus
 program pentru eliminarea Spyware

4. Un technician vrea să limiteze şansele ca spaţiul de lucru să fie afectat de
ESD. Care din următoarele precauţii ar trebui luate?

 asiguraţi-vă că planşele antistatice sunt pe bancul de lucru şi podea
 să poarte o brăţară antistatică
 să păstreze toate componentele în pungi antistatice

5. Care sunt două surse importante de EMI?
 furtuni cu descărcări electrice
 linii electrice

6. Ce măsuri de precauţie ar trebui luate atunci când se lucrează în interiorul
sistemelor informatice?

 evitaţi folosirea uneltelor magnetizate

7. Ce soluţie de curăţare se recomandă pentru a curăţa contactele componentelor
din calculator?

 alcool izopropilic

8. De  ce  nu  ar  trebui  niciodată  folosit  un  creion  ca  instrument  de  lucru  în
interiorul unui calculator?

 capul creionului este conductive



9. Performanţa unui calculator este redusă după utilizarea Internetului. Care trei
instrument  ear  putea  fi  folosite  pentru  a  îmbunătăţi  performanţele
calculatorului?

 program care elimină Spyware
 defrag
 golirea discului

10. De  ce  documentaţia  referitoare  la  toate  serviciile  şi  reparaţiile  este  un
instrument organizaţional important pentru un tehnician?

 oferă material de referinţă pentru problem similar atunci când sunt întâlnite în
viitor

11. Cum protejează un UPS inline echipamentul calculatorului împotriva penelor de
current sau căderilor de tensiune?

 folosind o baterie pentru a furniza un nivel de tensiune constant

12. Care din următoarele două acţiuni pun tehnicianul într-un potenţial risc?
 purtarea unei brăţări antistatice în timpul lucrului într-o sursă de alimentare
 curăţarea interiorului unui calculator în timp ce acesta este pornit

13. Ce  circumstanţă  creşte  şansele  unei  defecţiuni  cauzate  de  ESD  pe  un
calculator?

 lucrul în locuri cu nivel scăzut de umiditate

14. Ce unealtă este concepută pentru a strange sau a slăbi şuruburile cu cap
încrucişat?

 şurubelniţa Philips

15. Ce unealtă ar putea provoca pierderea de date de pe un hard disc sau o
unitate de dischetă?

 o şurubelniţă magnetică

16. Care stare se referă la un nivel redus al tensiunii curentului alternative care
durează o perioadă extinsă de timp?



 cădere temporară de tensiune

17. Un technician varsă din greşeală o soluţie de curăţare pe podeaua atelierului.
Und ear trebui să găsească instrucţiunile despre cum să cureţe correct şi să
scăpe de produs?

 fişa tehnică de siguranţă a materialelor

18. Care două dispositive afectează în mod obişnuit reţelele fără fir?
 telefoanele fără fir
 cuptoarele cu microunde

19. Care este directiva corectă pentru folosirea unui spray cu aer comprimat
pentru a curăţa un calculator?

 nu pulverizaţi aerul comprimat ţinând de tub invers

20. Ce tip de fixare este slăbită şi strânsă cu un imbus?
 şurub cu cap hexagonal

Capitolul 3:Asamblarea calculatorului

1. Un technician tocmai a terminat de asamblat un nou calculator. Atunci când
calculatorul este pornit pentru prima dată, POST-ul descoperă o problemă. Cum
indică POST eroarea?

 emite un număr de bipuri scurte

2. Un tehnician depanează un calculator care nu porneşte. Când calculatorul
este  pornit,  el  emite  o  serie  de  sunete  de  avertizare  şi  indică  faptul  că
setările  BIOS-ului  s-au  schimbat  şi  trebuie  reconfigurate.  Tehnicianul
reconfigurează setările BIOS, le salvează şi porneşte calculatorul. Mai târziu,
când calculatorul este oprit şi pornit din nou, apare acelaşi mesaj de eroare,
iar toate modificările BIOS-ului s-au pierdut. Ce ar trebui să facă tehnicianul
pentru a rezolva problema?

 înlocuiţi bacteria CMOS



3.Ce tip de conector ar fi folosit pentru a alimenta o unitate optică PATA?
 molex

4. Care este cel mai bun mod de a aplica pasta termoconductoare atunci când
se resetează un microprocesor?

 curăţaţi  microprocesorul  şi  baza  radiatorului  cu  alcool  izopropilic  înainte  de
aplicarea pastei termoconductoare

5. Un technician a asamblat un calculator nou şi trebuie să configureze BIOS-
ul. Când trebuie apăsată o tastă pentru a porni programul de setare al BIOS-
ului?

 în timpul POST

6.Care este o funcţie a BIOS-ului?
 efectuează un test de pornire automat al componentelor interne

7. Un technician tocmai a terminat de asamblat un nou calculator. . Atunci
când calculatorul este pornit pentru prima dată, POST descoperă o problem a
subsistemului video. Cum indică POST eroarea?

 prin emiterea unui număr de sunete de avertizare

8. Dumneavoastră monitorizaţi un tehnician nou care instalează o unitate de
dispozitiv pe un calculator cu Windows. Tehnicianul întreabă de ce compania
necesită utilizarea unităţilor semnate. Care ar fi cel mai bun răspuns?

 o  unitate  semnată  a  trecut  testul  de  laborator  al  Microsoft  pentru
calitate şi ajută la prevenirea unui sistem să nu fie compromise

9. Care este un pas important atunci  când instalaţi  un al  doilea hard disc
PATA într-un calculator?

 asiguraţi-vă  că  pinul  unu  al  cablului  de  date  PATA  este  corect  aliniat  cu
conectorul

10. Care este numărul minim de discuri necesare pentru a putea implementa
RAID 0?
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11. Un  tehnician  asamblează  un  nou  calculator.  Care  două  component  sunt
adesea mai uşor de instalat înainte de a monta placa de bază în interiorul
carcasei?

 microprocesor
 memorie

12. Un  tehnician  depanează  un  calculator  care  are  unitatea  de  dischetă
defectă. Tehnicianul abservă că LED-ul unităţii rămâne aprins constant. Ce ar
trebui să facă tehnicianul pentru a repara problema?

 să conecteze cablul  de date asigurându-se că dunga colorată este aliniată cu
pinul 1 pe unitate şi pe placa de bază

13. Un technician instalează memorie adiţională la un calculator. Cum poate un
tehnician să verifice că memoria este corect aşezată?

 crestătura de pe modulul de memorie trebuie aliniată cu cea de pe slot

14. Ce se foloseşte pentru a preveni placa de bază de atingerea porţiunilor de
metal de carcasa calculatorului?

 distanţieri

15. Care este un avantaj al folosirii unităţilor semnate?
 sunt verificare pentru a fi compatibile cu sistemul de operare

16. Unde sunt stocate datele de configurare ale BIOS-ului?
 CMOS

17. Ce afirmaţie descrie scopul unei plăci de conectare I/O?
 acesta face ca porturile de  I/O de pe placa de bază să fie disponibile pentru

conectarea la o varietate de carcase de calculator



18. Care din următoarele sunt două exemple de setări ce pot fi modificate în
setările CMOS?

 activarea şi dezactivarea dispozitivelor
 ordinea de pornire

19. Un  technician  descoperă  că  portul  pentru  maus  PS/2  nu  funcţionează.
Tehnicianul are mai multe metode disponibile de maus pentru înlocuire. Ce port
de intrare va folosi tehnicianul pentru a instala mausul de înlocuire?

 USB

20. Care sunt trei considerente importante pentru instalarea unui microprocesor
pe o placă de bază?

 se iau precauţii antistatice
 microprocesorul este corect aliniat şi plasat în cavitate
 ansamblul radiator/ventilator al microprocesorului este corect instalat

21. Un tehnician a fost rugat să instaleze o a doua unitate optică într-un
calculator. Tehnicianul va trebui să configureze unitatea ca fiind subordonată.
Cum poate tehnicianul să obţină configuraţia dorită?

 să  utilizeze  conectorii  detaşabili  de  pe  unitate  pentru  a  o  configure  ca
subordonată

Capitolul 4

1. Ce  componenta  poate  fi  usor  deteriorata  prin  pulverizarea  directa  a
aerului comprimat la curatarea interiorului carcasei calculatorului?

 ventilator

2. Care din urmatoarele este o procedura recomandata de urmat atunci
cand se efectueaza curatarea componentelor de calculator?

 Tineti  cutiile  de  aer  comprimat  in  pozitie  verticala  in  timp  ce
pulverizati



3. In timpul procesului de testare a unei teorii cu mai multe cauze probabile
la o problema, care ar trebui sa fie testata mai intai?

 cea mai simpla si cea mai evidenta

4. Dupa ce un tehnician testeaza o teorie a cauzelor probabile, ce 2 actiuni
ar trebui sa efectueze tehnicianul in care testarea nu a identificat o
cauza exacta? (Alegeti 2)

 Stabilirea unei noi teorii a cauzelor probabile
 Documentati fiecare incercare care nu a corectat problema

5. Ce dispozitiv este cel mai afectat de o setare incorecta salvata in CMOS
sau o setare incorecta a conectorului detasabil?

 Hard disc

6. Ce metoda este preferata pentru a elimina un disc dintr-o unitate optica
ce nu reuseste sa scoata discul?

 Introduceti un ac in orificiul mic din partea din fata a unitatii

7. O echipa de expeditie stiintifica foloseste laptop-uri pentru munca lor.
Temperaturile mediului de lucru al oamenilor de stiinta variaza de la -13
grade Fahrenheit (-25 grade Celsius), la 80 grade Fahrenheit (27 grade
Celsius). Nivelul de umiditate este de aprox. 40%. Nivelurile de zgomot
sunt reduse, dar terenul este accidentat si vantul poate ajunge la 45
mile pe ora (72 km/h). Cand e nevoie, oamenii de stiinta nu mai merg pe
jos  si  introduc  datele  utilizand  laptop-ul.  Ce  conditie  poate  afecta
laptop-ul in mod negativ, daca acesta este utilizat in asemenea mediu?

 temperatura

8. Care sunt cele 2 elemente care ar putea fi folosite pentru a ajuta la
stabilirea unui  plan de actiune atunci  cand se rezolva o problema de
calculator? (Alegeti 2)

 ghidul de utilizare al calculatorului
 jurnalul cu istoria reparatiilor calculatorului



9. Un client raporteaza ca mai multe fisiere nu au putut fi accesate recent.
Tehnicianul  de  service  decide  sa  verifice  starea  hard  disc-ului  si
structura sistemului  de fisiere. Tehnicianul  intreaba clientul  daca s-a
realizat o salvare de siguranta pe disc iar acesta raspunde ca salvarea a
fost facuta acum o sapt intr-o partitie logica diferita pe disc. Ce ar
trebui  sa  faca  tehnicianul  inainte  de  efectuarea  procedurilor  de
diagnosticare de pe disc?

 Creatii  copii  de  siguranta  ale  datelor  utilizatorului  pe  o  unitate
detasabila

10.  Un  angajat  raporteaza  ca  software-ul  antivirus  nu  poate  obtine
actualizari.  Tehnicianul  de  suport  observa  ca  licenta  software-ului  a
expirat. Tehnicianul adauga o noua licenta pt software si completeaza
serviciul de actualizare. Ce ar trebui sa faca in continuare el?

 Sa execute o scanare completa de virusi pe calculator

11. Un desginer web a instalat cel mai recent software de editare video,
iar acum observa ca atunci cand se incarca aplicatia, aceasta raspunde
incet.  De  asemenea,  LED-ul  hard  disc-ului  clipeste  in  mod  constant
atunci cand aplicatia este in uz. Care din urmatoarele este o solutie
pentru a rezolva problema de performanta?

 Adaugarea de mai multa memorie RAM

12. Care  din  urmatoarele  reprezinta  o  parte  din  crearea  unui  plan  de
intretinere preventiva?

 documentarea detaliilor si frecventei fiecarei sarcini de intretinere

13. Un tehnician efectueaza intretinerea hardware-ului calculatoarelor de
pe un santier de constructii. Ce sarcina trebuie sa efectueze tehnicianul
ca parte a unui plan de intretinere preventiva?

 Indepartarea prafului din ventilatoare

14.  Ce sarcina trebuie sa faca parte din rutina de intretinere a software-
ului?

 Crearea copiilor de siguranta a datelor, reformatarea hard disc-ului si
reinstalarea datelor



15. Care este scopul documentarii in ordinul de munca a informatiilor care
se obtin de la client?

 sa utilizeze informatiile pentru a ajuta la rezolvarea problemei

16. In timpul depanarii unui calculator care nu va porni, se suspecteaza ca
problema este cu module RAM. Modulele de RAM sunt scoase si puse in
alt calculator, care porneste cu succes.  Modulele de RAM sunt puse
inapoi in calculatorul original si acum porneste si acesta cu succes. Care
a fost cauza cea mai probabila a problemei?

 Modulele RAM nu au fost asezate bine

17. Care sunt cele 2 probleme comune ale calculatoarelor care ar putea
provoca un scurt-circuit unei placi de baza ? (Alegeti 2)

 suruburile caracsei slabite
 placi de extensie neasezate

18.  Dupa ce este adaugata o noua placa video PCle, calculatorul pare sa
porneasca cu succes, dar nu va afisa orice video. Calculatorul functiona
in mod corespunzator inainte ca noua placa video sa fie instalata. Care
este cauza cea mai probabila a problemei?

 Setarile  salvate  CMOS  sunt  setate  pentru  a  utiliza  placa  video
incoroprata

19. Un  utilizator  a  deschis  un  tichet  care  indica  faptul  ca  ceasul
calculatorului deviaza de la timpul corect. Care este cea mai probabila
cauza a problemei?

 Bateria CMOS este slabita sau defecta

20. Care pas al procesului de depanare in 6 pasi este acela in care au
tehnican va cere utilizatorului de calculator sa imprime un document pe o
imprimanta nou instalata?

 Verificarea  functionalitatii  intregului  sistem  si  daca  se  poate
implementarea masurilor preventive

21. Care sunt cele 2 tipuri  de date care ar  trebui  salvate  inainte  de
depanarea unui calculator pentru un client? (Alegeti 2)



 fisierele favorite ale Internet Explorer
 documente create de catre client

22. Un angajat raporteaza ca de fiecare data cand o statie de lucru este
pornita, se blocheaza dupa aprox. 5 minute de utilizare. Care este cea
mai probabila cauza a problemei?

 Microprocesorul se supraincalzeste

Capitolul 5: Sisteme de operare

1. Care din urmatoarele reprezinta 2 optiuni ale partitiei active ale unui hard
disc? (Alegeti doua)

 partitia activa trebuie sa fie o partitie primara
 sistemul de operare foloseste partitia activa pentru a porni sistemul

2. Ce instrument administrativ din Windows afecteaza utilizarea simultana a
unui nr de resurse ale calculatorulu si poate ajuta un tehnician sa decida daca
este necesara o imbunatatire? 

 monitorul de performanta

3. Un calculator cu Windows se blocheaza cu o eroare de oprire in timpul
pornirii, apoi reporneste automat. Repornirea face vizualizarea mesajelor de
eroare dificila. Ce se poate face astfel incat mesajele de eroare sa poata
fi vizualizate?

 In modul de Siguranta folositi meniul Optiuni Avansate de Pornire pt a
dezactiva functia de repornire automata

4.  Care din urmatoarele reprezinta doua functii ale sistemului de operare?
(Alegeti 2)

 controlul accesului hardware; gestiunea aplicatiilor

5.  Cei 2 termeni din urmatorii pot fi folositi pt a descrie Calculatorul Personal
Virtual din Windows? (Alegeti 2)

 managerul Masinii Virtuale; supervizorul



6. Un  tehnician  a  incarcat  o  unitate  video  incorecta  intr-un  calculator  cu
Windows 7. Cum poate tehnicianul sa revina la unitatea anterioara?

 Selectati Proprietatile placii video din Gestiunea Dispozitivelor, selectati
fila Unitate apoi dati  click pe Revenirea la versiunea anterioara a unei
unitati.

 
7. Care  sunt  cele  2  utilitare  Windows  ce  pot  fi  folosite  pt  a  ajuta  la

mentinerea hard discului din calculatoare care au trecut prin perioade lungi
de utilizare normala?

 curatarea discului; defragmentarea discului

8.  Ce comanda este folosita din ecranmul de comanda Windows pt a planifica
executarea unui program la un anumit moment de timp?

 AT

9. Un  utilizator  obsderva  ca  unele  dintre  programele  instalate  inainte  de
imbunatatirea  Windows-ului  7  nu  mai  functioneaza  corespunzator  dupa
imbunatatire. Ce poate face utilizatorul pentru a rezolva problema? 

 Sa execute programele in Modul de Compatibilitate

10. Un tehnician observa ca un program care este afisat in registrul unui
calculator  cu  Windows  nu  se  gaseste  pe  acel  calculator?  Care  este  o
solutie pt aceasta problema?

 Reinstalati aplicatia. Apoi executati programul neinstalat.

11. Ce  optiune  din  Windows  7  permite  unui  uitizator  sa  vizualizeze
continutul spatiului de lucru prin mutarea mausului in marginea dreapta a
barei de meniu?

 Aero Peek

12. Un  calculator  cu  sistemul  de  operare  Windows  7  nu  reuseste  sa
porneasca  atunci  cand  sistemul  este  pornit.  Tehnicianul  banuieste  ca
sistemul  de  operare  a  fost  atacat  de  un  virus  care  a  facut  sistemul



inoperabil.  Ce masura ar  putea fi  luata pt  a restaura functionalitatea
sistemului?

 Folositi o imagine de sistem ce a fost realizata inainte de defectare pt a
restaura sistemul

13. Dupa imbunatatirea unui calculator la Windows 7, un utilizator observa
ca  panoul  UAC  apare  mai  frecvent.  Cum  poate  utilizatorul  reduce
frecventa cu care apare UAC?

 Sa modifice setarile UAC la un nivel mai sczut din caseta de dialog 
 Modificati  Setarile  de  Control  ale  Contului  de  Utilizator  din  panoul

Conturi de Utilizator.

14. Cat de multa memorie RAM poate fi adresata teoretic de un sistem
de operare de 64biti?

 128 GB sau mai mult

15. Care e termenul  care se refera la abilitatea unui  calculator de a
executa mai multe aplicatii in acelasi timp?

 sarcini multiple

16.  Un sistem cu Windows XP nu poate porni corect. Care e procedura ce
trebuie folosita pt a porni acest sistem in Modul de Siguranta?

 Reporniti sistemul, tineti apasat F8 pana cand este afisat un meniu si
apoi alegeti Modul de Siguranta.

17. Un  tehnician  a  instalat  o  noua  unitate  video  pe  un  calculator  cu
Windows  XP  si  acum  monitorul  arata  imagini  distorsionate.  Tehnicianul
trebuie sa instaleze o untate video diferita care este disponibila pe un
server de retea. Ce mod de pornire ar trebui tehnicianul sa foloseasca pt
a a accesa unitatea in retea?

 Modul de Siguranta cu Navigarea in Retea



18. Un  tehnician  trebuie  sa  actualizeze  sistemul  de  fisiere  pe  un
calculator cu Windows XP de la FAT32 la NTFS. Ce trebuie sa faca el
pentru a actualiza sistemul de fisiere la NTFS?

 Executati utilitarul CONVERT.EXE pentru a converti sistemul de fisiere
la NTFS.

19. Carei  categorii  de  supervizor  ii  apartine  Calculatorul  Virtual
Microsoft?

 Tipul 2

20. Un colegiu foloseste o tehnologie de virtualizare pentru a implementa
cursuri de securitate informationala. Unele exercitii de laborator implica
studierea caracteristicilor virusilor si viermilor de calculator. Care este un
avantaj  al  efectuarii  exercitiilor  in  mediul  virtualizat  in  comparatie  cu
folosirea calculatoarelor actuale?

 Atacurile viusilor sau viermilor sunt mai usor de controlat intr-un mediu
vizualizat, astfel ajutand la protejarea retelei facultatii si dispozitivelor
sale de la atac.

21. Care din urmatoarele reprezinta 2 avantaje ale sistemului de fisiere
NTFS comparativ cu FAT 32? (Alegeti 2)

 NTFS suporta fisiere mai mari;
  NTFS furnizeaza mai multe optiuni de securitate

22. Care 2 afirmatii din urmatoarele sunt adevarate despre punctele de
restaurare? (Alegeti 2)

 Sunt  utile  pt  a  restaura  calculatorul  la  un  moment  anterior  in  care
sistemul functiona corect

 Contin informatii despre sistem si setarile registrilor care sunt folositi
de sistemul de operare Windows.

23. Un utilizator observa ca un calculator functioneaza greoi si expune un
raspuns intarziat la comenzile tastaturii. Care este o cauza probabila a
acestui simptom?



 Un proces foloseste majoritatea resurselor microprocesorului

24. Care este rezultatul detinerii unui Master Boot Record corupt?
 Sistemul de operare nu va reusi sa porneasca.

Capitolul 6: Retele

1. Ce  dispozitiv  face  decizii  de  expediere  pe  baza  adresei  MAC  de
detinatie care este continuta in cadru?

 switch
2. Un client are in vedere un dispozitiv multifunctional pentru a crea o

retea de domiciliu. Care 3 dispozitive sunt de obicei integrate intr-un
dispozitiv de retea multifunctional? (Alegeti 3)

 switch,
  router,
  punct de acces la reteaua fara fir

3. Ce tehnologie ar putea fi  recomandata pentru o afacere care are
nevoie de lucratori pentru a a accesa Internetul in timp ce viziteaza
clientii la mai multe locatii diferite?

 Celulara

4. Cand este o conexiune dial-up utilizata pt conectarea la un furnizor
de Internet?

 atunci cand este folosita o linie de telefon obisnuita

5. Ce tip de conexiune la Internet este capabila sa realizeze cele mai
rapide rate de transfer?

 Cablu

6. Ce afirmatie descrie tipologia logica pt un LAN?
 Descrie modul in care calculatoarele acceseaza mediul LAN.



7. Compania ABC necesita intretinere preventiva pentru toata reteaua
locala  de cablare  o  data  pe an.  Ce ativitate  ar  trebui  inclusa in
programul de intretinere preventiva?

 Inspectarea tuturor cablurilor pentru a localiza intreruperi

8. Care din urmatoarele este un exemplu de intretinere a retelei?
 educarea utilizatorilor privind politicile si procedurile IT

9. Un  tehnician  depaneaza  o  problema  in  care  utilizatorul  sustine  ca
accesul la Internet nu functioneaza, dar a existat cu o zi inainte. La
ancheta,  tehnicianul  stabileste  ca  utilizatorul  nu  poate accesa nici
imprimanta de retea din birou. Imprimanta de retea este in aceeasi
retea ca si calculatorul. Calculatorul are atribui 169.254.100.88 ca
adresa IP. Care este problema cea mai posibila?

 Calculatorul nu poate comunica cu un server DHCP

10.  Ce  tehnologie  este  folosita  cel  mai  des  pt  a  conecta
dispozitivele la un PAN?

 Bluetooth

11. Care 3 niveluri  ale modelului  OSI fac referinta la nivelul  de
aplicatie al modelului TCP/IP?

 aplicatie, 
 prezentare, 
 sesiune

12. Un  dispozitiv  are  o  adresa  IPv6  afisata  ca
2001:0DB8:75a3:0214:0607:1234:aa10:ba01.  Care  este  ID-ul
interfetei dispoziotivului?

 0607:1234:aa10:ba01

13. Care este o caracteristica a protocolului UDP?
 surplus redus



14.  Care ar fi un dezavantaj al configurarii unui router fara fir sau
al  unui  punct  de  acces  sa  functioneze  numai  in  conformitate  cu
standardul de protocol 802.11g?

 Dispozitivele  fara  fir  802.11a  nu  vor  putea  sa  se  conecteze  la
reteaua fara fir

15. Care este lungimea maxima a segmentului specificat de standarul
1000BASE-T?

 100m

16. Care 2 caracteristici descriu tehnologia Ethernet? (Alegeti 2)
 Este suportat de standardele IEEE 802.3
 Foloseste metoda de control a accesului CSMA/CD

17. Care 3 factori reprezinta motive pt o companie sa aleaga un
model  cient/server  pentru  o  retea  in  loc  de  unui  peer-to-peer?
(Alegeti 3)

 Reteaua  companiei  solicita  accesul  securizat  la  informatii
confidentiale

 Utilizatorii  au nevoie de o baza de date centrala pentru a stoca
informatiile de inventar si vanzari.

 Datele  adunate  de  angajati  sunt  critice  si  ar  trebui  sa  li  se
realizeze copii de siguranta la un interval regulat.

18. Ce beneficiu este asigurat de o retea de date?
 partajarea resurselor

19. Cand doriti  ca  o  imprimanta  sa  fie  considerata  o  gazda din
retea?

 atunci cand aceasta este conectata la un switch

20. Un utilizator poate imprima la o imprimanta care este in aceeasi
retea, dar traficul utilizatorului nu poate ajunge la Internet. Care
este o posibila cauza a problemei?



 Adresa  gateway-ului  implicit  al  calculatorului  lipseste  sau  este
incorecta.

21.  Ce se identifica prin 100 in standarul 100BASE-TX?
 latime de banda maxima in Mb/s

22. Un utilizator instaleaza o noua placa de retea gigabit intr-un
calculator. Utilizatorul observa ca rata de transfer de date este mult
mai lenta decat se astepta. Ce ar trebui sa faca utilizatorul pentru a
remedia problema?

 Sa schimbe setarea duplex a placii de retea de la duplex injumatatit
la duplex complex

23. O  companie  adauga  cateva  calculatoare  reconditionate  la  o
retea. Compania considera, totusi, ca cele reconditionate functioneaza
in mod semnificativ mai rau decat calculatoarele originale din retea.
Calculatoarele originale functioneaza mult mai repede cu aplicatii care
au  solicitat  transferul  de  date  pe  retea.  Ce  ar  trebui  sa  faca
tehnicienii companiei?

 Verificati daca placile de retea ale calculatoarelor reconditionate
sunt limitate la 10 Mb/s

Capitolul 7: Laptop-uri

1. Care doua afirmatii sunt adevarate pentru microprocesorul unui laptop
in comparatie cu cel al unui calculator? (Alegeti 2)

 Laptopurile folosesc dispozitive de racire mai mici
 Laptopurile sunt concepute pentru a produce mai putina caldura

2. In setarile Gestiunea Alimentarii, care 2 dispozitive pot fi setate sa
se inchida pentru a conserva alimentarea bateriei? (Alegeti 2)

 hard disc, 
 afisaj



3. Care este primul pas din procesorul de depanare a unui laptop?
 Identificarea problemei

4. Care este ultima sarcina a unui tehnician dupa depanarea unui laptop?
 Documentarea problemei si a solutiei

5. Ce poate face un utilizator pentru a reconecta un laptop la o retea
fara fir functionabila dupa ce laptopul a fost mutat, iar conexiunea a
fost pierduta?

 Modificati orientarea laptopului

6. De ce se potrivesc SODIMM-urile cu laptopurile?
 Au un factor de forma mic

7. Un administrator incearca sa configureze Optiunile de Alimentare din
Windows, dar nu reuseste. Care este cauza posibila?

 ACPI nu a fost activat in BIOS

8. Un  tehnician  incearca  sa  indeparteze  un  modul  SODIMM dintr-un
laptop. Care este modalitatea corecta pentru a face asta?

 Presati spre exterior parghiile ce sustin marginile SODIMM-ului

9. Ce ar trebui sa faca un tehnician inaintea inlocuirii unei tastaturi de
laptop?

 Sa scoata toate sursele de alimentare din laptop

10. Care doua sloturi  de expansiune interne sunt folosite in mod
frecvent pentru a instala placi de retea fara fir? (Alegeti 2)

 Mini-PCle, 
 PCl Express Micro

11. Care este urmatorul pas al procesului de depanare dupa ce o
solutie a fost implementata pe laptop?

 Verificarea solutiei



12. Un  tehnician  observa  ca  ecranul  unui  laptop  apare  intins  si
pixelat? Care este o cauza probabila a acestui lucru?

 Proprietatile ecranului sunt setate incorect.

13. Care afirmatie privitoare la laptopuri este adevarata?
 Majoritatea componentelor interne concepute pentru laptopuri nu

pot fi folosite pt calculatoare

14. Care este definita pentru supraincarcarea microporcesorului?
 abilitatea de a modifica vitezele de ceas ale microprocesorului in

functie de nevoi

15. Care  este  scopul  butonului  de  evacuare  de  pe  o  statie  de
extindere a unui laptop?

 sa detasesze laptopul din statia de extindere

16. Ce secventa de taste ar putea fi folosita pentru a controla daca
prezentarea  continutului  ecranului  se  realizeaza  pe  un  afisaj
incorporat sau extern?

 Fn + <display>

17. Care ar fi  rutina de mentenanta preventiva cea mai eficienta pt
laptopurile companiei care sunt supuse la un grad inalt de utilizare?

 rutina proactiva care este efectuata lunar si de cate ori este nevoie

18. Pentru  curatarea  laptopurilor,  care  2  produse  sunt
recomandate? (Alegeti 2)

 lavete din bumbac, 
 solutie de curatare diluata

19. Unui tehnician I s-a cerut sa decida ce componente de laptop ar
trebui curatate in fiecare luna ca parte a rutinei de intretinere. Care
sunt doua exemple de componente ce trebuie incluse? (Alegeti 2)

 carcasa exterioara, 



 tastatura

20. Un tehnican a instalat o placa Ethernet fara fir pe un laptop cu
Windows 7. Unde ar trebui sa configureze tehnicianul noua conexiune
fara fir?

 Panoul de Control > Centrul de Retea si Partajare > Configurarea
unei noi retele sau conexiuni

21.  Ce componenta sau componente ar fi interschimbabile intre un
laptop si un calculator?

 dispozitivele periferice

22. Un utilizator are nevoie sa conecteze un dispozitiv  Bluetooth
unui laptop. De ce tip de cablu este nevoie pentru a realiza acest
lucru?

 Niciunul. Conexiunile Bluetooth sunt fara fir

Capitolul 8: Dispozitive mobile

1. Care  din  urmatoarele  reprezinta  o  sursa  buna  pt  descarcarea  in
siguranta a aplicatiilor pt Android?

 Google Play

2. Ce 2 functii  pot fi  efectuate cu butonul  principal  pe un dispozitiv
mobil cu iOS? (Alegeti 2.)

 aceleasi functii ca si butoanele de navigare pe Android
 porneste controlul de voce

3. Care sunt doua beneficii potentiale ale rootingului si jailbreakingului
dispozitivelor mobile?

 interfata utilizatorului poate fi personalizata extensiv
 sistemul de operare poate fi bine pus la punct pentru a imbunatati

viteza dispozitivului



4. Care este un avantaj al folosirii memoriei flash pentru a stoca date
pe dispozitive mobile?

 Memoria  flash  necesita  foarte  putina  energie  pt  stocarea  si
obtinerea datelor

5. Care sunt doua caracteristici ale ecranului tactil care sunt folosite de
majoritatea dispoztivelor mobile? (Alegeti 2)

 doua  straturi  transparente  de  material  capabile  sa  conduca
electricitate

 un camp electric al ecranului este intrerupt cand utilizatorul atinge
ecranul

6. Ce componenta din majoritatea dispozitivelor mobile poate fi inlocuita?
 cardul de memorie

7. Ce procedura de depanare a dispozitivului mobil este corecta?
 Cand apare o problema la un dispozitiv mobil, posesorul trebuie sa

analizeze daca reparatia este eficienta din pct de vedere al costului

8. Un utilizator scapa din greseala un dispozitiv mobil intr-o piscina. Ce
actiune corectiva ar trebui luata?

 Contactati producatorul pentru reparatie sau inlocuire

9. Dupa  ce  a  fost  lasat  in  masina  timp  de  mai  multe  ore  intr-o  zi
calduroasa,  un  iPhone  nu  mai  porneste.  Ce  ar  trebui  sa  faca
utilizatorul pentru a remedia aceasta problema?

 Sa returneze telefonul producatorului pt reparatie

10.  Dupa o imbunatatire a unui dispozitiv mobil, unele aplicatii nu
mai functioneaza corect, altele da. Utilizatorul poate efectua apleuri
si poate trimite sau primi mesaje de posta electronica. Care 2 tipuri
de probleme pot avea legatura cu aceste aspecte? (Alegeti 2)

 problema de software
 problema de memorie



11. Ce  scenariu  sau  situatie  ar  preveni  un  utilizator  de
imbunatatirea sistemului de operare pe un dispozitiv Android?

 Hardware-ul nu indeplineste specificatiile

12. Care 2 conditii trebuie indeplinite pentru masurile de securitate
ale dispozitivelor mobile precum blocarea la distanta sau stergerea la
distanta?

 Dispozitivul trebuie pornit 
 Dispozitivul trebuie conectat la o retea

13. Pentru care doua elemente comune atat dispozitivelor cu Android
cat si iOS-ului se pot realiza copii de siguranta? (Alegeti 2)

 contacte
 calendar 

14. Ce afirmatie este adevarata despre conectivitatea la reteaua
fara fir de pe un dispozitiv mobil cu Android?

 Cand dispozitivul  colinda in afara oricarei  retele Wi-Fi,  se poate
conecta la reteaua de date celulara daca optiunea este activata

15. Glisati  fiecare  tehnologie  celulara  din  stanga  pt  fiecare
generatie celulara corespunzatoare din dreapta 

 A doua generatie (2G): CDMA, GSM
 A treia generatie (3G) : CDMA2000, EV-DO
 A patra generatie (4G) : LTE, Mobile WIMax

16. Care sunt cele 2 scopuri ale optiunii de blocare cu parola pt
dispozitivele mobile? (Alegeti 2)

 pentru a preveni furtul de informatii private
 pentru a pune dispozitivul intr-o stare de salvare de energie

17. In  contextul  dispozitivelor  mobile,  ce  presupune  termenul  de
“legare”?

 conectarea  unui  dispozitiv  mobil  la  alt  dispozitiv  mobil  sau
calculator pentru a partaja o conexiune la retea



18. Ce afirmatie este adevarata despre standardele industriei  pt
retelele celulare?

 Telefoanele mobile care folosesc un singur standard pot fi folosite
de obicei doar in anumite zone geografice

19. Care afirmatie cu privire la sincornizarea unui dispozitiv mobil cu
un calculator este adevarata?

 Pentru  a  sincroniza  datele  pe  un  dispozitiv  iOS,  iTunes  trebuie
instalat pe calculator

20.  Un tehnician configureaza posta electronica pe un dispozitiv
mobil. Utilizatorul vrea sa poata pastra mesajele de posta electronica
originale pe server, sa le organizeze in directoare si sa sincronizeze
directoarele dintre dispozitivul mobil si server. Ce protocol de posta
electronica ar trebui sa utilizeze tehnicianul?

 IMAP

21. Ce optiune de securitate a dispozitivului mobil cere utilizatorului
sa miste degetul pe ecran intr-o secventa specifica pentru a debloca
dispozitivul?

 model

22. Ce  termen  descrie  abilitatea  unui  dispozitiv  mobil  de  a
recunoaste momentul in care 2 sau mai multe puncte sunt atinse pe
ecran?

 atingere multipla

Capitolul 9: Imprimate

1. Ce factor afecteaza viteza unei imprimante cu cerneala?
 calitatea dorita a imaginii



2. Care  sunt  2  cabluri  utilizate  pentru  a  conecta  un  calculator  la  o
imprimanta? (Alegeti 2)

 serial
 FireWire

3. Care este o caracteristica a duzelor de cerneala termica?
 Caldura creeaza vapori de abur in camera

4. La imprimarea cu laser, care este numele procesului de aplicare a
toner-ului pe cilindru?

 Developarea

5. Care este scopul butonului  Unitati  Aditionale din fila Partajare din
Proprietatile Imprimantei?

 pentru a adauga unitati aditionale pentru alte sisteme de operare

6. O retea LAN mica foloseste o imprimanta partajata conectata la un
calculator. Nici un utilizator nu poate imprima, dar toti utilizatorii pot
accesa resursele partajate de pe calculatorul la care imprimanta este
conectata local. Care este cauza posibila a aacestui lucru?

 Cablul care conecteaza imprimanta la calculator este defect

7. Cum ar instala un utilizator o noua imprimanta cu USB pe un calculator
care foloseste Windows 7 Professional?

 Conectati si porniti imprimanta. Windows va detecta imprimanta si
va instala unitatile necesare

8. Un calculator  cu  Windows  7  are  cateva  imprimante  configurate  in
Panoul  de  Control  in  fereastra  Dispozitive  si  Imprimante.  Ce
imprimanta  va  alege  calculatorul  pentru  a  fi  prima  optiune  pentru
imprimare?

 imprimanta care este setata ca imprimanta implicita

9. Care sunt 2 metode pentru a partaja o imprimanta prin intermediul
unei retele fara fir?



 standardele IEEE 802.11
 Infrarosu

10. Un  utilizator  descopera  ca  o  imprimanta  color  cu  cerneala
imprima culori diferite fata de cele aratate pe ecran. Ce poate fi
facut pentru a rezolva aceasta problema?

 Calibrati imprimanta

11. Utilizatorii  unei  retele  LAN raporteaza  functionarea  lenta  a
calculatoarelor atunci cand se imprima fotografii de rezolutii mari cu
imprimanta colora cu laser. Care ar fi cauza acestei probleme?

 Imprimanta nu are suficienta memorie pentru a receptiona si stoca
o intreaga fotografie

12.  Care este o caracteristica a optiunilor globale si pentru fiecare
document in setarile imprimantei?

 Optiunile pentru fiecare document depasesc optiunile globale

13. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata despre limbajul
PostScript?

 Se ocupa de sarcini de imprimare complexe

14.  Care sunt 2 intrebari cu raspuns inchis pe care le poate adresa
un tehnician unui utilizator in timp ce incearca sa identifice problema
cu o imprimanta? (Alegeti 2)

 Este imprimanta pornita?
 Puteti imprima o pagina de test pe o imprimanta?

15. Dupa aplicarea solutiei unei probleme a imprimantei, un tehnician
reporneste imprimanta si imprima pagina de test. Ce pas al depanarii
aplica tehnicianul?

 verificarea solutiei si functionalitatea  sistemului



16. Un utilizator observa ca o sarcina trimisa unei imprimante este
afisata in coada de imprimare, dar imprimanta nu imprima documentul
respectiv. Care este o cauza posibila a acestei probleme?

 o conexiune prin cablu gresita

17.  Un tehnician a depistat ca a fost instalat un nou cilindru al
cuptorului  intr-o  imprimanta  laser  pentru  a  rezolva  problema  de
imprimare. Ce pas al depanarii tocmai a fost efectuat de tehnician?

 documentarea cautarilor, actiunilor si rezultatelor

18.  Unde ar trebui configurata partajarea imprimantei de retea
intr-un mediu cu Windows 7?

 Centru de Retea si Partajare

19. Care sunt 2 functii ale unui server de imprimare? (Alegeti 2)
 sa  asigure  resursele  de  imprimare  pentru  toate  calculatoarele

conectate
 sa  stocheze  sarcinile  de  imprimare  intr-o  coada  pana  cand

imprimanta este pregatita

20. Ce actiune suporta un program eficient de intretinere preventiva a
imprimatei?

 Resetarea  contorilor  paginii  de  imprimare,  daca  acest  lucru  este
posibil

21.  Care  2  parti  de  inlocuire  se  gasesc  in  mod tipic  intr-un  kit  de
mentenanta a imprimatei cu laser? (Alegeti 2)

 locatia de topire a tonerului pe hartie
 rolele de transfer

22. Cum poate fi extinsa durata de viata a unei imprimante termice?
 Curatati periodic elementul de incalzire cu alcool izopropilic

Capitolul 10: Securitate



1. Un utilizator primeste un telefon de la o persoana care sustine ca
efectueaza servicii IT si apoi ii cere utilizatorului sa confirme numele
de utilizator si parola in scopuri de control. Ce tip de amenintare de
securitate reperzinta acest telefon?

 inginerie sociala

2. Ce doua precautii de securitate vor ajuta la protectia unui spatiu de
lucru impotriva ingineriei sociale? (Alegeti 2)

 inregistrarea si escortarea tuturor vizitatorilor in sediu
 asigurandu-va  ca  fiecare  utilizare  al  unui  card de  acces  permite

accesul unui singur utilizator la un moment dat

3. Care sunt 2 precautii de securitate fizice obisnuite pe care le poate
efectua o companie pentru a-si proteja calculatoarele si sistemele?
(Alegeti 2)

 Implementarii autentificarii biometrice
 Dezactivarea optiuni de autoexecutare din sistemele de operare

4. Ce  tehnologie  de  securitate  fizica  poate  suporta  informatiile  de
autentificare ale utilizatorului, incluzand protectia licentei software,
criptare,  autentificare  software  si  hardware  care  este  specifica
sistemului gazda?

 autentificare biometrica

5. S-a  observat  infectarea  cu  virusi  si  malware  a  calculatoarelor
angajatilor care folosesc unitati flash detasabile. Care 2 actiuni pot
ajuta la prevenirea acestei probleme in viitor? (Alegeti 2)

 Setati software-ul de protectie antivirus pentru a scana dispozitie
mobile, atunci cand sunt accesate datele

 Dezactivarea optiunii de autoexecutare din sistemele de operare



6. In ce situatie  tehnicianul  de calculator foloseste fixmbr fixmbr in
ecranul de comanda al unui calculator cu Windows XP, pt a rezolva o
problema de securitate?

 cand un virus a distrus Master Boot Record al discului de sistem

7. Toti  utilizatorii  care  lucreaza  cu  un  calculator  cu  Windows  7  pot
instala  software  neautorizat.  Pentru  a  educa  utilizatorii  despre
comportamentul  de  securitate  corespunzator,  ce  actiune  ar  trebui
efectuata pentru a rezolva aceasta problema?

 Activati UAC pe calculator

8. Doriti sa dispuneti de un hard disc cu 2.5 TB care contine informatii
financiare confidentiale. Care este procedura recomandata pentru a
obtine acest lucru?

 Spargeti platanele cu un ciocan

9. Care este cea mai eficenta modalitate de securizare a traficului in
reteaua fara fir?

 WPA2

10. Care  doua  elemente  sunt  folosite  in  criptarea  asimetrica?
(Alegeti 2)

 cheie privata
 cheie publica

11. Care 2 caracteristici descriu un vierme? (Alegeti 2)
 se autoreplicheaza 
 se  transmite  la  alte  calculatoare  fara  nicio  interventie  sau

cunostiinta a utilizatorului

12. Ce  tip  de  atac  de  securitate  foloseste  mesaj  de  Posta
Electronica ce apare ca fiind trimis de la persoane autorizate si cere
destinatarului  sa  viziteze  un  site  unde  sa  introduca  informatii
confidentiale? 

 Phising



13. Care 3 intrebari ar trebui adresate de organizatii care dezvolta
politici de securitate?

 Ce bunuri au nevoie de protectie?
 Ce trebuie facut in cazul unei brese de securitate?
 Care sunt amenintarile posibile pentru bunurile organizatiei?

14. Ce cauta un program de detectare a malware-ului atunci cand
executa o scanare?

 tipare in codul de programare al software-ului unui calculator

15. Declansarea porturilor a fost configurata pe un router fara fir.
Portul 25 a fost definit ca un port de declansare, iar portul 113 ca
un port deschis. Ce efect are acest lucru asupra traficului de retea?

 tot  traficul  iesit  din  portul  25 va  deschide  portul  113  pentru  a
permite trafic de intrare in reteaua interna prin portul 113

16. Care 2 caracteristici ale traficului de retea sunt monitorizate
daca un tehnician configureaza paravanul de protectie al companiei sa
opereze ca si filtru de pachete?

 porturi 
 protocoale

17. Care este scopul principal al atacului DoS?
 sa previna gestionarea cererilor aditionale de catre serverul tinta

18. Ce intrebare ar reprezenta un exemplu pentru o intrebare cu
raspuns deschis pe care ar putea sa o adreseze un tehnician in timpul
depanarii unei probleme de securitate?

 Ce probleme aveti?

19. Ce actiune ar ajuta un tehnician sa determine daca un atac de
tipul Negarea Serviciului este cauzat de malware pe o gazda?

 Deconectati gazda din retea



20. Un  tehnican  depaneaza  o  problema  de  securitate  a
calculatorului.  Calculatorul  a  fost  compormis  de  un  atacator  ca  si
consecinta a faptului ca utilizatorul avea o parola slaba. Ce masura ar
trebui luata in viitor de tehnican in scop preventiv impotriva acestui
tip de atac?

 Asigurati-va ca politica de securitate este aplicata

21. Un utilizator a raportat ca un navigator web nu afiseaza pagina
principala corect, chiar daca pagina implicita este resetata. Care este
cauza posibila a acestei probleme?

 Calculatorul a fost infectat cu spyware

22. Care  este  numele  dat  tiparelor  de  cod  de  programare  a
virusilor?

 Semnaturi

Capitolul 11: Profesionistul IT

1. Ce 2 actiuni ar trebui luate de tehnician daca acesta descopera pe
calculatorul  clientului  continut  ilegal,  precum  pornografie  cu  copii?
(Alegeti 2)

 Sa contacteze un expert
 Sa documenteze cat mai multe informatie posibila

2. Care este definitia legii cibernetice?
 Colectia  de legi  locale,  nationale si  internationale care afecteaza

profesionistii in securitatea informatica

3. Cand se efectueaza criminalistica in domeniul calculatoarelor, ce poate
fi prevenit cu ajutorul unui lant de custodie documentat corespunzator
si cu atentie?

 falsificarea probelor



4. In  timpul  procesului  de  depanare,  un  tehnician  castiga  acces  la
informatia privata a clientului. Ce ar trebui sa faca tehnicianul cu
aceasta informatie?

 Sa pastreze confidentialitatea

5. Faceti referire la schema. In timpul depanarii software-ului instalat
pe  un  sistem,  un  tehnician  de  nivel  1  necesita  ajutor  de  la  un
tehnician  de  nivel  2.  Figura  alaturata  in  schema  trebuie  trimisa
tehnicianului de nivel 2. Cu ar trebui tehnicianul de nivel 1 sa trimita
acest fisier?

 Sa  inlocuiasca  toate  parolele  din  fisier  inainte  de  <password
ommitted>  trimiterea fisierului  si  apoi  sa inlocuiasca  parolele din
masuri de siguranta, daca este nevoie

6. Care sunt cele 2 sectiuni care sunt de obicei incluse intr-un SLA?
(Alegeti 2)

 disponibilitatea timpului de service
 echipament si software suportat

7. Care 2 reguli se refera la activitati generale zilnice ale angajatilor
intr-un centru de asistenta? (Alegeti 2)

 Tehnicianul ar trebui sa trateze toti clientii in mod egal
 Tehnicianul ar trebui sa contacteze clientul daca va intarzia pentru

o programare ulterioara

8. Ce  afirmatie  descrie  o  practica  buna  cu  privire  la  managementul
timpului?

 Tehnicianul  poate  prelua  apelul  unui  alt  tehnician,  chiar  si  fara
permisiunea acestuia

9. Care 2 afirmatii sunt corecte in legatura cu tehnicienii de nivel 1 si
2? (Alegeti 2)

 Tehnicienii de nivel 2 sunt mai informati despre tehnologie decat
cei de nivel 1



 Tehnicienii  de  nivel  2  raspund  de  obicei  la  apelurile  urgente,
deoarece ei le pot rezolva mai rapid

10. Ce ar trebui sa faca un tehnician de nivel 2 imediat dupa ce a
primit un ordin de lucru escaladat de la un tehnician de nivel 1?

 Sa sune  clientul  pentru  a  pune  intrebari  aditionale  si  sa  rezolve
problema

11. Un client suna pt a raporta o problema la un calculator. Ce 2
actiuni pot fi folosite de catre tehnician pentru a stabili un raport
bun cu clientul? (Alegeti 2)

 Sa-i permita clientului sa vorbeasca fara a-l intrerupe
 Sa I se adreseze clientului pe nume de cate ori este posibil

12. Care este forma corecta pentru a conduce un apel telefonic la
depistarea unei probleme la un calculator?

 Sa mentina mereu un comportament profesional

13. Un tehnician primeste un apel de la un client care este prea
vorbaret. Cum ar trebui sa gestioneze tehnicianul acest apel?

 Sa-I  permita  clientului  sa  vorbeasca  fara  intrerupere  si  apoi  sa
incerce  sa  foloseasca  intrebari  cu  variante  limitate  de  raspuns
pentru a aduna date

14. Care  din  urmataorele  reprezinta  2  exemple  de  afisare  a
aptitudinilor de comunicare profesionala in timpul conversatiei cu un
client? (Alegeti 2)

 folosirea ascultarii  active,  cu interjectii  ocazionale precum “Vad”
sau “Inteleg” 

 clarificand ce spune clientul dupa ce si-a terminat explicatiile

15.  Care sunt cele 3 componente ale informatiilor pe care trebuie
sa le adune un tehnican de nivel 1 de la un client? (Alegeti 3)

 informatii de contact
 descrierea problemei



 detalii despre schimbarile recente ale calculatoruluin

16. In ce situatii se acorda prioritatea cea mai inalta pentru un apel
catre centrul de asistenta?

 Compania nu poate functiona din cauza unei defectiuni de sistem

17. Care 2 locatii de stocare a datelor contin date persistente ce
pot  fi  folosite  de  specialistii  in  criminalistica  din  domeniul
calculatoarelor? (Alegeti 2)

 unitati de hard disc
 unitati de stare solida

18. Intr-o investigare din criminalistica in domeniul calculatoarelor,
ce tip de data este considerat volatil  si poate fi pierdut daca se
opreste alimentarea calculatorului?

 date aflate in tranzit intre memoria RAM si microprocesor

19. Ce  procedura  de  suport  a  clientilor  ar  agrava  supararea
acestora?

 Sa roage clientul sa faca pasi evidenti sau inutili

20. Cum  se  numeste  setul  de  regului  generale  care  se  aplica
comunicarii scrise prin intermediul Internetului?

 neticheta

21. Cand se efectueaza criminalistica in domeniul calculatoarelor, de ce
este nevoie pentru a dovedi lantul de custodie?

 proceduri  adecvate  de  documentare

22. Care din urmatoarele reprezinta un motiv pentru a redirectiona
problema de la un tehnician de nivel 1 catre unul de nivel 2?

 cand  trebuie  instalate  unitati,  aplicatii  sau  sisteme  de  operare

Capitol 12: Depanare Avansată



1 Un tehnician  soseşte  şi  întreabă clientul  :’’Puteţi  descrie  problema?’’.
Clientul răspunde: ‘’Toate mesajele de poştă electronic pe care le-am
trimis au data greşită. Am repornit calculatorul de câteva ori, dar acest
lucru nu pare să ajute.’’ Care ar putea fi problemă?

 bateria CMOS nu mai funcţionează

2 Un client care foloseşte un calculator cu Windows XP se plânge de faptul
că un cititor de carduri  nou nu funcţionează. Un technician tastează
cititorul de carduri pe un calculator cu Windows 7 şi nu detectează nici o
problem. Care sunt două soluţii posibile ale problemei calculatorului cu
XP?

 descărcaţi şi instalaţi unitatea de la producătorul cititorului de card
 instalaţi unitatea de pe CD-ul furnizat împreună cu cititorul de card

3 Un tehnician înlocuieşte un hard disc intern folosit ca unitate secundară
pe  un  calculator.  După  conectarea  noului  hardware  şi  pornirea
calculatorului, apare un mesaj de eroare ‘’Sistemul de operare nu a fost
găsit’’. Care este cauza cea mai probabilă pentru acest mesaj de eroare?

 conectorul detaşabil al hard discului este setat incorect

4 Un tehnician îmbunătăţeşte un calculator mai vechi cu un microprocesor
cu două nuclee. Când calculatorul porneşte, acesta funcţionează mai lent
decât înainte de îmbunătăţire. Fila Performanţă din Managerul de Sarcini
afişează graficul unui singur microprocesor. Care este soluţia cea mai
probabilă pentru această problemă?

 actualizaţi firmware-ul BIOS-ului pentru a suăprta microprocesorul
cu două nuclee

5 Un calculator care foloseşte Windows XP afişează ‘’NTLDR lipsă’’ după
POST. Care sunt două dintre cele mai probabile motive pentru această
problemă?

 boot.ini lipseşte sau este deteriorate
 ordinea de pornire nu este setată correct în BIOS



6 De câteva ori  în ultimele zile, un utilizator sa confruntat cu Ecranul
Albastru al Morţii atunci când conecta un hard disc extern la un laptop,
prin  intermediul  USB.  Care  este  o  soluţie  posibilă  pentru  această
problem?

 analizaţi eroarea STOP şi numele modulului care a produs eroarea

7 Calculatorul  se blochează automat fără niciun mesaj de eroare. Care
două condiţii pot fi cauza problemei?

 calculatorul are un virus
 o actualizare a corupt sistemul de operare

8 Care sunt două soluţii posibile pentru orice calculator cu Windows care se
restartează în mod continuu şi nu afişează niciodată spaţiul de lucru?

 apăsaţi F8 pentru a deschide meniul din Opţiuni Avansate şi alegeţi
Dezactivaţi Repornirea Automată la Defectarea Sistemului

 executaţi chkdsk/F/R din consola de recuperare

9 Un  calculator  nu  se  poate  conecta  la  o  reţea  cablată.  Testarea
conectivităţii  pe  adresa  de  loopback  este  realizată  cu  success,  dar
gateway-ul  nu  poate  fi  atins.  Pe  switch-ul  reţelei,  toate  luminile
interfeţei sunt pornite, cu excepţia interfeţei conectate la calculator.
LED-ul de pe placa de reţea este stins. Care este o posibilă cauză a
aceastei probleme?

 cablul de reţea este deteriorate

10Utilizatorii unei reţele fără fir instalate recent se plâng de transferul
lent al datelor şi pierderea deasă a conectivităţii. Tehnicianul verifică
dacă  securitatea  reţelei  fără  fir  este  implementată  correct  şi  dacă
există  utilizatori  neautorizaţi  în  reţea.  Care  două  probleme  pot  fi
suspectate de tehnician?

 există interferenţă din surse externe
 semnalul reţei fără fir este prea slab



11Un grup de utilizatori nu se poate conecta la reţea. La testarea mai
multor calculatoare şi la emiterea comenzii ipconfig. tehnicianul observă
că toate au adresa IP din gama 169.254.x.x. Care este o posibilă cauză
a acestei probleme? 

 serverul DHCP nu este funcţional

12Un tehnician lucrează pe un laptop care are un afişaj întunecat. După ce
ataşează  un  afişaj  extern  şi  verifică  dacă  acesta  funcţionează,
tehnicianul are o mai bună idee în legătură cu problema. Care ar putea fi
problema?

 invertorul de alimentare al ecranului LCD sau lampa pentru iluminarea
de fundal s-au deteriorat

13Un tehnician înlocuieşte tastatura unui laptop care nu mai funcţionează şi
a verificat că noua tastatură funcţionează correct. Care este pasul final
pe  care  ar  trebui  să  îl  facă  tehnicianul  ca  parte  din  procesul  de
depanare?

 documentarea căutărilor, acţiunilor şi rezultatelor 

14Un utilizator se plânge de faptul că atunci când o pagină este imprimată
cu o imprimantă cu laser, pagina se pătează la atingere. Care este o
cauză posibilă a acestei probleme? 

 cuptorul a cedat

15Un  tehnician  descoperă  că  atunci  când  o  imprimantă  de  reţea  se
reporneşte, utilizatorii  nu pot imprima, primind un mesaj ‘’Imprimarea
documentului a eşuat’’. Care este o cauză probabilă a acestui lucru?

 imprimanta este configurată pentru a lua o adresă IP folosind DHCP

16Un utilizator se plânge că o imprimantă imprimă caractere aleatoare în
locul documentului dorit. Care este o cauză probabilă a acestui lucru?

 o unitate de imprimare este instalată incorrect



17Un  laptop  cu  Windows  7  abia  instalat  este  conectat  la  reţea  şi
configurat  cu  o  adresă  IP.  Apoi,  tehnicianul  încearcă  să  testeze
conectivitatea laptopului la un alt calculator. În timp ce dispozitivul se
poate conecta la alte dispositive, testarea conectivităţii a eşuat. Care
este cauza cea mai probabilă?

 paravanul  de  protecţie  Windows  blochează  cererile  de  testare  a
conectivităţii

18Un calculator afişează acest mesaj când porneşte calculatorul: ‘’MBR a
fost schimbat sau modificat’’. Care ar putea fi cauza problemei?

 un virus din sectorul de pornire a alterat Master Boot Record

19Utilizatorii se plâng că primesc spam de pe contul de poştă electronică al
unui coleg de serviciu. Ce ar putea cauza această problemă?

 contul de poştă electronică al colegului de serviciu a fost deturnat
din cauza malware-ului

20Un tehnician depanează un laptop care are lumina de alimentare pornită,
iar hard disc-ul se învârte. În orice caz, laptopul afişează doar linii
verticale ce schimbă culoarea. Care este problema?

 ecranul LCD s-a defectat

21Un tehnician depanează o imprimantă cu lase care imprimă hârtie goală
pentru  toate  sarcinile  de  imprimare,  inclusiv  paginile  de  test  ale
imprimării. Care este o cauză probabilă?

 cilindrul nu mai poate susţine o încărcare

22Un tehnician depanează un laptop cu Windows 7 infectat cu virus care a
afectat Master Boot Record. Tehnicianul a pornit laptopul folosind mediul
de  instalare  şi  încearcă  să  repare  laptopul  din  interfaţa  liniei  de
comandă. Ce două comenzi pot fi folosite de tehnician pentru a repara
Master Boot Record-ul corupt?

 bootrec/fixboot
 bootrec/fixmbr




