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TEST GRILĂ 
concurs organizat pentru ocuparea posturilor  vacante de Ofițer I din cadrul S.C.T.I. al 

Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov. 

VARIANTA 1 

Indicaţiile comisiei de concurs cu privire la rezolvarea grilelor: 

 
Testul grilă de verificare a cunoştinţelor cuprinde 18 întrebări. 

Fiecare răspuns corect primeşte 0,50 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 9 (0,50 x18). 

Un punct se acordă din oficiu. 

Fiecare întrebare conține unul sau două răspunsuri corecte. 

În cazul în care întrebarea are două răspunsuri corecte iar candidatul marchează pe foaia de răspuns, un 

răspuns corect şi unul greşit, acesta nu va primi niciun punct. 

În cazul în care întrebarea are două răspunsuri corecte iar candidatul marchează pe foaia de răspuns, un 

singur răspuns corect acesta va primi 0.25 puncte. 

În cazul în care întrebarea are 1 singur răspuns corect iar candidatul marchează pe foaia de răspuns, două 

răspunsuri, acesta nu va primi niciun punct. 

Nu există întrebări care nu au nici o variantă corectă de răspuns. 

Indicarea răspunsului pe Foaia de răspuns se realizează prin marcarea cu „X” în rubrica corespunzătoare 

răspunsului corect, unind colţurile opuse ale căsuţei corespunzătoare, fără a o depăşicu pix cu pastă de 

culoare albastră. 

Timpul alocat rezolvării testului grilă este de 2 ore de la comunicarea subiectelor. 

Nu se fac corecturi pe foaia de răspuns, în caz de greșeală se solicită comisiei, o singură dată, un nou 

formular de răspuns; 

Nu se fac înscrisuri pe testul grilă. 

 
1) Conform OUG 21 din 2004, organizarea, funcţionarea şi componenţa Centrului naţional de 

coordonare şi conducere a intervenţiei se stabilesc prin: 

a) Ordin al Ministrului Afacerilor Interne; 

b) Hotărâre a Guvernului României; 

c) Ordonanță de Urgență a Guvernului României. 

 

2) Conform H.G. 1492 din 2004, organizarea şi funcţionarea inspectoratelor se bazează pe 

următoarele principii: 

a) corelarea cerinţelor şi resurselor; 

b) managementul integrat al serviciilor de urgenţă profesioniste; 

c) cooperarea şi solidaritatea. 

 

3) Serviciul care permite transformarea  hostname-urilor în adrese IP este: 

a) DNS; 

b) DHCP; 

c) ARP. 
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4)  Utilitarul care permite unui administrator instalarea unui sistem de operare la distanță prin 

intermediul unei rețele este: 

a) PXE; 

b) WDS; 

c) WSUS. 

 

5) În cadrul modelului de referință OSI, ordinea nivelurilor este următoarea: 

a) Fizic->Legătură de date->Rețea->Transport->Prezentare->Sesiune->Aplicație; 

b) Fizic->Rețea->Legătură de date->Transport->Sesiune->Prezentare->Aplicație; 

c) Fizic->Legătură de date->Rețea->Transport->Sesiune->Prezentare->Aplicație. 

 

6) Protocoale de nivel transport sunt: 

a) IP; 

b) TCP; 

c) UDP. 

 

7) În fibrele multi-mod miezul are un diametru de: 

a) 50 microni;  

b) 8-10 microni; 

c) 30 microni.  

 

8) Sunt protocoale de nivel legătură de date: 

a) PPP;  

b) DHCP; 

c) HDLC.  

 

9)   Se dă adresa IP: 10.0.0.53 cu subnetmask 255.255.255.224. Rețeaua din care face parte acest IP 

este: 

a)  10.0.0.0/27; 

b)  10.0.0.16/27; 

c)  10.0.0.32/27. 

 

10)  Se dă rețeaua 192.168.0.0 cu subnetmask 255.255.255.192. Subnetizați această rețea astfel încât 

să obțineți numărul maxim de subrețele care să permită alocarea a 13 IP-uri valide fiecare. A doua 

subrețea formată astfel, este: 

a)  192.168.0.16/28; 

b)  192.168.0.32/28; 

c)  192.168.0.48/27. 

 

11)  Valoarea binară a numărului 164 este: 

a)  01110100; 

b)  10100100; 

c)  10100000. 

 

12)  Valoarea hexadecimală a codului binar 10101010 este: 

a)  AA; 

b)  AB; 

c)  BA. 

 

13)  Cunoscând că banda de frecvență vocală este 0,3-3,4 KHz, s-a ales prin norme internaționale o 

frecvență de eșantionare pentru telefonie de: 

a)  4 KHz; 
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b)  8 KHz; 

c)  12 KHz. 

 

14)  La conversia analog-digitală, pentru a transforma un semnal analogic în semnal digital, folosind 

modulația impulsurilor în cod, este necesar să efectuăm:  

a)  decodarea semnalului analogic, cuantizarea și codarea eșantioanelor de semnal; 

b)  decodarea, expansiunea și reconstrucția semnalului analogic; 

c)  eșantionarea semnalului analogic, cuantizarea și codarea eșantioanelor de semnal. 

 

15)  Calitatea transmisiei semnalelor digitale prin sistemul de transmisiuni digitale(echipament PCM 

și linie digitală) este apreciată prin:  

a)  rata erorilor; 

b)  amplitudinea jitterului; 

c)  codul NRZ. 

 

16)  În cadrul centralelor telefonice, prin interconectarea unei joncțiuni de intrare la o joncțiune de 

ieșire(conexiune între două centrale telefonice) reprezintă:  

a)  apel local; 

b)  apel de ieșire; 

c)  apel de tranzit. 

 

17)  O centrală telefonică care realizează conexiuni locale, de ieșire și de intrare este:  

a)  universală sau combinată; 

b)  de tranzit; 

c)  locală. 

 

18)  Adresa MAC este scrisă pe:  

a)  32 biți; 

b)  48 biți; 

c)  64 biți. 
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