BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacantă de
consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Microsoft Official Course Administering Windows Server ® 2012:
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735684690/samplepages/07356846
93.pdf, sau echivalent (2016, 2019);
6. Rețele de calculatoare:
- pct 4 din http://cni.nt.edu.ro/new/wp-content/uploads/2013/06/Ghid_RO.pdf;
- https://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/retele_note_curs.pdf;
- Cap. 1 – 5, Cap. 6 - pct. 6.1, Cap. 8 din
http://tet.pub.ro/pages/RC/Retele%20de%20Calculatoare%20-%20Curs.pdf;
- http://ipttic.ctcnvk.ro/Referate-laborator-TOTC/Manual%20Curs%201%20%20Administrarea%20re%C5%A3elelor%20de%20c%20alculatoare%20%C5%9Fi%20a%20l
aboratoarelor%20informatice%20%20SEI.pdf
7. PC - Depanare si modernizare ediţia a IV-a, Autor Scott Mualler – Editura Teora
http://konfida.ro/assets/files/RED_AdmCR.pdf
https://elibrary.ceiti.md/files/74/Download_File.pdf
8. MOC 20697-1D: Implementing and Managing Windows 10:
https://www.protechtraining.com/pdf/PT10018~.pdf;
9. Baza de date – proiectare, implementare, gestionare
http://cadredidactice.ub.ro/simonavarlan/files/2012/12/baze-de-date.pdf;
http://webbut.unitbv.ro/carti%20online/Ratiu/BD_Lab/Cap.2/Cap.2%20Limbajul%20SQL%20%20Proiectarea%20bazelor%20de%20date%20rela%C5%A3ionale.pdf;
https://danielanicolae.com/files/Bd.pdf.
10. Windows 10 Utilizare si administrare

Windows 10: Essentials for Administration (IT Pro Solutions), William Stanek,
Stanek&Associates;
https://windows10-guide.com/windows-10-manual-pdf/
https://www.thiel.edu/assets/documents/offices/informationtechnology/Windows_10_Training.pdf
http://download.microsoft.com/download/6/C/1/6C13FBFF-9CB0-455F-A1C83E3CB0ACBD7B/Windows%2010%201803%20GP%20OS%20Administrative%20Gui
de.pdf
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735658226/samplepages/97807356
58226.pdf

TEMATICĂ:
La punctele 1 - 4 a se avea în vedere actele normative în integralitatea lor.
1. Calculatoare, stații de lucru: • arhitectura, componente, caracteristici, periferice,
diagnosticare defecte,
• Basic Input/Output System, Unified Extensible Firmware Interface,
• tipurile de memorie: ROM, RAM, adresare, memoria secundara
(volatila/nevolatila),
• interfețele interne ale computerului (PATA, SATA, SCSI etc.).
2. Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatilă a datelor (HDD, SSD etc),
arhitecturi de discuri RAID, non-RAID (JBOD), partiționarea MBR, GPT, sisteme de
fișiere folosite de Microsoft Windows.
3. Principii generale privind arhitectura și funcționarea echipamentelor periferice:
imprimante, scanere, unități de stocare externe, surse neîntreruptibile.
4. Rețele de calculatoare: • topologii de rețea;
• modelele de referință OSI și TCP/IP;
• clase de adresare;
• Classless Inter-Domain Routing;
• protocoale de rutare;
• protocolul TCP/IP;
• TCP handshake;
• porturi;
5. Sisteme de operare: • Structura generală: kernel, networking, security, interfața cu
utilizatorul;
• Multitasking, multithreading;
• Mecanismele de protecție, ringuri;
• Status-urile de procesare (process states, operational states);

• Modelul client-server.
6. Instalarea, conectarea, configurarea și administrarea stațiilor de lucru cu Windows
10.
7. Instalarea, conectarea, configurarea și administrarea pachetelor Microsoft Office,
precum și cele Open Source.
8. Configurarea stațiilor de lucru într-un domeniu Microsoft Active Directory.
9. Noțiuni fundamentale despre VPN (Virtual Private Network) implementare,
administrare, criptare.
10. Instalare, configurare, administrare, soluții de stocare date și soluții de backup.

