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Model subiect Secțiunea II - Informatică 

 
 
1. Conform modelului arhitectural Von Neumann, hardware-ul trebuie să asigure următoarele 
funcţii: 

1. funcţia de memorare; 
2. funcţia de comandă şi control; 
3. funcţia de prelucrare; 
4. funcţia de intrare-ieşire. 

 
 
2. Memoria internă a unui calculator este caracterizată de doi parametri: 

a. dimensiunea; timpul maxim de răspuns 
b. cuvantul de memorie; viteza de accesare  

 
3. Caracteristicile tehnice care determină viteza unui hard-disk sunt: timpul de acces la date ṣi 
viteza de transmitere a datelor  

a. adevarat 
b. fals 

 
4. Volumele FAT32 pot fi convertite uşor în NTFS. Operaţia inversă este mai complexă şi 
poate fi efectuată doar cu ajutorul unor aplicaţii specializate. 

a. adevarat 
b. fals 

 
5. In Excel eroarea de tip #DIV/0!” apare intr-o formula sau functie in care se imparte cu 
zero. 

a. adevarat 
b. fals 

 
6. Care dintre enunṭurile de mai jos sunt adevarate in Excel: 

a.  operatorii unei formule pot fi aritmetici, de comparative, de referire, de spatiu si de 
index 

 b. formulele contin valori si operatori si sunt precedate de semnul = 
 c. formulele contin numai operatori 
 
7. Retelele de calculatoare se clasifica din punct de vedere al ariei de intindere astfel: 
 a. retea de tip stea 
 b. retea de tip punct-la-punct 
 c. combinate 
 d. retea de arie larga 
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8. Funcţia =IF(B12>50; “peste limita”; “in stoc”) inseamna: 

a. dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 50 atunci afi6şează textul “peste 
limita”, dacă nu afişează textul “in stoc”; 
b. dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 50 atunci afişează textul “in 
stoc“, dacă nu afişează textul “peste limita”; 

 
9. Funcţia COUNTIF 

a. afişează numărul valorilor care îndeplinesc o anumită condiţie, dintr-o listã de 
celule specificate 
b. afişează numărul tuturor valorilor dintr-o listã de celule specificate 
c.  afişează produsul tuturor valorilor dintr-o lista de celule specificate 

 
10. În chenarul de mai jos, scrieţi cod SQL care din tabelul Angajati să extragă o listă cu 
angajaţii al căror nume începe cu litera ‘P’. 
 

 

 
 
Angajati 

angajat_ID nume prenume data_angajare 

11 Matei Daniel 01.02.2019 

13 Popescu Ion 01.02.2012 

14 Persa Augustin 01.02.2012 

17 Plesoiu Mircea 01.04.2013 

20 Pop Flaviu 01.02.2013 

22 Pop Razvan 01.01.2012 

 
11. Care dintre următoarele variante este falsă pentru o bază de date care respectă prima 
formă normală (FN1)? 

1 Domeniul oricărui atribut poate fi constituit din valori divizibile. 
2 FN1 nu are legătură cu domeniul de valori al atributelor relaţiilor. 
3 Domeniul fiecărui atribut este constituit din valori indivizibile. 
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12. În chenarul de mai jos, scrieţi cod SQL care din Angajati şi Salarii să extragă o listă cu 
numele, prenumele şi salariul de bază aferent al tuturor angajaţilor. 
 

 

 
Salarii 

salarii_ID angajat_ID salariu_baza 

1 11 1200 

3 13 1200 

4 14 1400 

6 17 1250 

10 20 3000 

11 22 2700 

 
13. Pentru o aplicaţie care stochează în baza de date parolele de acces ale utilizatorilor în 
condiţii de securitate, tipul de date ales pentru parolă este: 

1 şir de caractere cu lungime fixă 
2 întreg 
3 caracter 

 
14. Interogările multiple (de tip Join) permit utilizatorului să: 

1 Agrege date din mai multe tabele din baza de date. 
2 Să actualizeze date pentru anumite câmpuri dintr-o tabelă. 
3 Să concateneze valori din tabele între care nu există relaţii. 

 
15. Într-o organizaţie care foloseşte un sistem informatic cu bază de date, rapoartele sunt 
generate pentru: 

1 Informarea factorilor de decizie din organizaţie. 
2 Justificarea costurilor de mentenanţă a sistemului. 
3 Informarea terţilor care efectuează verificări de activităţi la organizaţia în cauză. 
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16. Modularitatea unei aplicaţii conferă echipei de dezvoltare: 
1 Posibilitatea de a realiza o mentenanţă facilă a aplicaţiei. 
2 Posibilitatea de a fi remuneraţi mai bine de către angajator. 
3 Uşurinţa de a reutiliza funcţionalităţile create. 

 
17. Care dintre următoarele limbaje de programare sunt utilizate pentru codarea 
funcţionalităţilor pe componenta server a unuei aplicaţii: 

1 HTML 
2 JavaScript 
3 PHP 
4 Java 
5 ASP 

 
18. Pentru dezvoltarea unei aplicaţii web putem folosi ca server HTTP: 

1 Zimbra 
2 FileZilla 
3 Apache 
4 Niciunul 

 
19. Mecanismul de tratare a excepţiilor este conceput pentru ca programatorul să: 

1 Semnaleze momentul în care o funcţie nu se mai poate executa normal. 
2 Găsească erorile logice dintr-un program. 
3 Să afişeze mesaje specifice cu detalii din timpul execuţiei programului. 

 


