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SUBIECTELE PROBEI PRACTICE PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT PROFESIONAL LA 

INFORMATICĂ, 2016 

 

Sisteme de operare, abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar, prezentări 

 

Subiectul nr. 1 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarle: 

a. Format A4, orientare Landscape, încadrat în următoarele margini: sus – 2 cm,jos – 1 cm, 

stânga – 2 cm, dreapta – 1 cm. 

b. Editaţi în documentul vostru următorul text: 

“Imprimantele 3D 

Imprimantele 3D permit designerilor să producă într-un timp foarte scurt un prototip. În consecinţă 

prototipul poate fi testat şi remodelat rapid. Constructorii de bolide de Formula 1 pot obţine cu ajutorul 

aparatelor de imprimare componente cu forme extrem de complexe. Producţia acestor piese prin metode 

clasice dureaza câteva săptămâni, însă folosirea acestor noi tehnologii de imprimare reduce acest interval 

de timp la 48 de ore. “ 

c. Primul paragraf va fi scris cu litere mari, font - Tahoma, aldin, subliniat, cu un spaţiu între 

fiecare literă.  

d. Formataţi paragraful doi astfel: aspect - Harrington, dimensiune -14, culoare - verde. 

e. Inseraţi o imagine (la alegere), setaţi înălţimea 4 cm, adăugaţi în jurul imaginii un chenar cu linie 

continuă, albastră şi grosimea de 3 puncte.  

 

Subiectul nr. 2 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarle: 

a. O captură a ecranului pentru trei aplicaţii Office deschise aranjate în cascadă. 

b. Editaţi cu Microsoft Equation, matricea: 

 

c. Setaţi pagina: format A4, margini: sus - 1,2 cm, jos - 1,3 cm, stânga - 2 cm, dreapta – 1,42 

cm, tip portret. 
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d. Inseraţi în antet numele şi prenumele dumneavoastră, aliniat la centru, font -Arial Black, 

dimensiune – 14, culoare - albastră. 

 

Subiectul nr. 3 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier word cu numele  atestat.docx care să conţină 

următoarle: 

a. Editaţi în documentul vostru următorul tabel: 

 

b. Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

 Textul din tabelva fialdin, font Times New Roman, dimensiune10. 

 Se va calcula media şi media generală folosind formule specifice. 

c. Realizaţi o captură de ecran care va conţine fişiere, a căror extensie începe cu litera ‚c’ în My 

Documents. Inseraţi captura sub tabel. 

 

Subiectul nr. 4 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier cu numele  atestat.docx care să conţină următoarele: 

a. Editaţi următorul text pe două coloane, utilizând diacritice : 

Ce te legeni? 

- Ce te legeni, codrule, 

Fără ploaie, fără vânt, 

Cu crengile la pământ? 

- De ce nu m-aş legăna, 
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Dacă trece vremea mea! 

Ziua scade, noaptea creşte 

Şi frunzişul mi-l răreşte. 

Bate vântul frunza-n dungă - 

Cântăreţii mi-i alungă; 

Bate vântul dintr-o parte - 

Iarna-i ici, vara-i departe. 

Şi de ce să nu mă plec, 

Dacă păsările trec! 

b. Formataţi titlul poeziei: font - Tahoma, stil – Italic(cursiv), dimensiune – 14, culoare font – 

albastru, subliniere– cu 2 linii punctate de culoare roşie, centrat. 

c. Formataţi coloanele: font-Arial, stil – Italic, dimensiune – 12, culoare font – albastru, aliniere 

stânga-dreapta, spatiere dublă între linii. 

d. Creaţi un antet în care să introduceţi centrat numele poetului Mihai Eminescu. 

 

Subiectul nr.5 

1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat la punctul anterior, creaţi un fişier Microsoft Word cu numele atestat.docx care 

să respecte următoarele cerinţe: 

a. Editaţi textul următor (scris cu diacritice, font - Times New Roman, dimensiune - 12, spaţiere 

între linii - 1,5): 

“Din punctul de vedere al unui utilizator, fişierele sunt cele mai importante, deoarece ele păstrează 

toate informaţiile de care, într-un fel sau altul, avem nevoie. Fişierul este o colecţie de informaţii păstrată 

pe un suport extern. 

Suportul extern poate fi: 

 Discul fix (numit şi discul dur, harddisk); 

 Discheta (floppy disk) – din ce în ce mai rar folosită; 

 Discul compact (CD-ul), DVD-ul (Digital Versatile Disc sau Digital Video Disc); 

 Unităţile de memorie USB; 

 Memoriile flash de orice fel.” 

b. Primul paragraf va avea font de culoare roşie şi evidenţiere de culoare galbenă. 

c. Înlocuiţi marcatorul cu unul de tip ♥. 

d. După primul paragraf inseraţi o captură de ecran a desktopului. 

e. Scrieţi, în document la subsol, numărul folderelor de pe desktopul a cărui captură aţi realizat-

o.  

Subiectul nr. 6 
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1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat la punctul anterior, creaţi un fişier Microsoft Word cu numele atestat.docx care 

să respecte următoarele cerinţe: 

a. Editaţi textul următor (scris cu diacritice, font- Times New Roman, dimensiune - 12, spaţiere 

între linii- 1,5):  

“Pădurile adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe pământ. Ele ajută, la încetinirea 

încălzirii globale, prin stocarea şi reţinerea carbonului.  

Copacii cresc repede când sunt tineri, dar creşterea încetineşte pe măsură ce ajung la maturitate. 

Pentru a spori capacitatea de stocare a carbonului în timp, tăierile ar trebui să se facă după ce rata de 

creştere anuală scade sub media ratei de creştere.” 

b. Scrieţi ultimul paragraf cursiv folosind culoarea verde şi subliniaţi-l cu o linie. 

c. Tăiaţi cu o linie cuvintele ce alcătuiesc al doilea paragraf. 

d. După primul paragraf inseraţi o captură de ecran a dektopului. 

e. Scrieţi, în document la subsol, numărul scurtăturilor de pe desktopul a cărui captură aţi 

realizato.  

 

Subiectul nr. 7 

1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat la punctul anterior, creaţi un fişier Microsoft Word cu numele atestat.docx care 

să respecte următoarele cerinţe: 

a. Editaţi textul următor (scris cu diacritice, font -Times New Roman,dimensiune - 12, 

spaţiereîntre linii- 1,5):  

“Termenul de grupă sanguină este folosit pentru a caracteriza sângele unui individ în funcţie de 

prezenţa sau absenţa unui antigen pe suprafaţa eritrocitelor acestuia. Deşi aceste antigene sunt prezente şi 

pe leucocite (nu şi pe trombocite), în mod curent se consideră că doar eritrocitele prezintă importanţă 

pentru stabilirea grupelor sanguine. 

Datorită faptului că reacţia antigen-anticorp la care participă antigenele de grup sanguin şi anticorpii lor 

specifici este una de aglutinare (se soldează cu aglutinarea hematiilor) antigenele se mai numesc 

şi aglutinogene, iar anticorpii şi aglutinine.” 

b. Scrieţi câte cuvinte conţine textul, găsiţi şi subliniaţi cuvintele antigen si anticorpi. 

c. Realizaţi tabelul: 

Grupa(Landsteiner) 
Grupa 

(Janský) 

Aglutinogen 

(antigen) 

Aglutinine 

(anticorpi) 

0 I nu are α şi β 
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A II A β 

B III B α 

AB IV A şi B nu are 

d. Coloraţi cu roşu rândurile ce conţin informaţii despre grupa A şi AB şi centraţi înregistrările 

scrise pe aceste rânduri. 

e. Deschideţi MyComputer, realizaţi o captură de ecran a desktopului şi inseraţi-o după tabel. 

 

Subiectul nr.8 

1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat la punctul anterior, creaţi un fişier Microsoft Word cu numele atestat.docx care 

să respecte următoarele cerinţe: 

a. Formataţi paginile documentului astfel: 

 dimensiune hârtie A4, portret; 

 margini: sus-2cm, jos - 2 cm, stânga -3 cm, dreapta - 2,5 cm; 

 antetul documentului să conţină numele şi prenumele dumneavoastră, scris în dreapta, 

cursiv, font Monotype Corsiva, 16, verde. 

b. Introduceţi trei forme în documentul creat (cerc, hexagon şi stea), fiecare formă având altă 

culoare. 

c. Introduceţi deasupra formelor titlul Obiecte graficefolosind scrierea artistică, aplicând 

textului un efect 3D. 

d. În pagina a doua a documentului inseraţi un tabel cu 2 coloane. În prima coloană introduceţi o 

listă cu 5 oraşe, folosind marcatori, iar în a doua coloană inseraţi o imagine pe care să o setaţi 

în tonuri de gri şi să-i aplicaţi un efect de reflecţie. 

e. Realizaţi o captură de ecran în care să vizualizaţi pagina doi din document şi inseraţi-o în 

pagina a treia a documentului.  

 

Subiectul nr. 9 

1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat la punctul anterior, creaţi un fişier Microsoft Word cu numele atestat.docx care 

să respecte următoarele cerinţe: 

a. Formataţi paginile documentului astfel: 

 dimensiune hârtie A4, vedere; 

 margini: sus - 2cm, jos - 1 cm, stânga -2,5 cm, dreapta - 1 cm; 
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 antetul documentului să conţină: Examen pentru obţinere atestat - 2016, scris în centru, 

îngroşat, înclinat, font - Comic Sans MS, dimensiune - 13, culoare - roşu. 

b. Editaţi textul păstrând forma (scris cu diacritice, font - Times New Roman, dimensiune - 12, 

spaţiereîntre linii- 1,5):  

“Un negustor, umblând prin mai multe sate şi oraşe, ca să cumpere grâu, păpuşoi şi altele, într-o zi 

ajunse la un pod şi când era să treacă văzu un om care se odihnea acolo: acesta era Păcală. Negustorul, 

voind să afle ceva de la el, ca orice negustor, se apropie de dânsul şi-l întreabă: 

 De unde eşti măi creştine? 

 Ia din sat de la noi, răspunde Păcală. 

 Ei! Cum să nu-l ştii; e satul nostru, şi eu de acolo vin.” 

(Ion Creangă – Păcală) 

c. Scrieţi, în document, de câte ori apare în text cuvântul Păcală şi înlocuiţi-l cu cuvântul 

PĂCALĂ. Realizaţi o captură de ecran a comenzii folosite şi inseraţi-o în document pe pagina 

a doua. 

d. Modificaţi liniuţa de dialog din text cu simbolul . 

e. Editaţi ecuaţia: (𝑥 − 2)2 = 1 +  
3𝑥

𝑥+2
+  

𝑥(𝑥−2)𝑥2

𝑥−2
 , folosind editorul de ecuaţii.  

 

Subiectul nr. 10 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, orientare verticală, încadrat în următoarele margini: sus – 2,2 cm, jos – 1,5 cm, 

stânga – 2,2 cm, dreapta – 1 cm. 

b. Realizaţi un antet care va cuprinde numele vostru la dreapta. 

c. Editaţi în documentul vostru următorul text: 

“Crearea antetelor şi subsolurilor 

Antetul/Subsolul reprezintă informaţii identice pentru mai multe pagini, tipărite la începutul,respectiv 

sfârşitul fiecărei pagini. Pentru aceasta folosim comanda Header and Footer (Antet şi subsol) din 

meniul Insert.  

Pentru revenirea în zona de antet se clichează de două ori cu mouse-ul pe textul antetului.Indiferent 

dacă alegem să inserăm antet, subsol, sau ambele procesul este acelaşi.” 

d. Formataţi titlul astfel: font -Verdana, dimensiune - 16, bold-italic, culoare - albastru,  spaţiere 

expandat la 4 puncte. 

e. Formataţi textul astfel: font - Arial, dimensiune - 12, bold, culoare - verde, spaţiere condensat 

0,5 puncte, poziţia textului pe linie mai jos cu 3 puncte. 

SUBSOL 
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Subiectul nr. 11 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Iniţializaţi pagina astfel: orientarea paginii tip Portrait (Portret), margini: stânga – 2,5 cm, 

dreapta – 1,5 cm, sus şi jos - 2 cm. 

b. Editaţi în documentul vostru următorul text: 

“Reguli generale de introducere a textului: 

-Textul se introduce începând de la punctul de inserare, afişat sub forma unui cursor vertical clipitor. 

-Introducerea textului se face în mod continuu, fără apăsarea tastei Enter la sfârşitul liniei. Textul 

scris între două caractere Enter se numeşte paragraf. 

-Dacă dorim ca textul să fie scris pe o linie nouă fără să se treacă la alt paragraf vom tasta 

Shift+Enter.” 

c. Titlul va fi formatat astfel: font - Arial, dimensiune - 16, aldin - cursiv, aliniat la centru, 

spaţiere după 20 pt. 

d. Aranjaţi doar textul pe două coloane cu linie între ele. 

e. Eliminaţi liniuţele de la paragrafe şi numerotaţi-le începând de la cifra 3. 

 

Subiectul nr. 12 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi fişierul atestat.docx care să aibă următoarele caracteristici: 

a. Aplicaţi urmăoarele setări de pagină: dimensiunea hârtiei A4, cu marginile 3 cm stânga, 1 cm 

dreapta, 1.5 cm sus, 2.5 cm jos. 

b. Scrie textul din caseta de mai jos în documentul creat anterior, păstrând structura listei 

numerotate.Corpul textului trebuie să aibă font Arial, dimensiunea de 12 puncte, spaţiere între 

linii la 1.5, aliniere stânga – dreapta, indentat la 0,5 cm stânga. Formataţi titlul astfel: font 

Times New Roman, dimensiune 14,subliniat, aliniat la stânga, culoare roşie.  

c. Creaţi o majusculă la începutul paragrafului. 
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d. În documentul creat anterior inseraţi o captură de ecran care să conţină detalii despre 

proprietăţile fişierelor şi dosarelor din My Documents.Aplicaţi un efect vizual imaginii de tip 

reflexie. 

e. Creaţi un antet pentru fişierul creat care să conţină numele colegiului vostru, încadrat într-

ocasetă de culoare verde, linie punctată, lăţime 3 puncte.  

 

Subiectul nr. 13 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Căutati toate fişierele cu extensia .docx care au fost create în ultima săptămână. Creaţi o captură 

de ecran cu numele captura.png şi salvaţi-o în folderul cu numele dumneavoastră . 

3. În acelaşi folder, realizaţi un document Piatra_Neamt.docx în care: 

a) Paginile documentului au următoarele caracteristici:  

- dimensiune hârtie - A4; 

- margini: sus - 1,5 cm, jos - 1,5 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1 cm; 

- orientare pagină tip portret. 

b) Documentul conţine forma şi textul de mai jos: 

 

 

 

 

o Baza hipică 

o Cetăţi 

o Conace 

o Edificii culturale 

o Lăcaşe de cult 

Cerinţe: 

Forma va avea: 

- culoare de umplere albastru,  

- bordură roşie de 21/4 pt,  

- font Times New Roman, stil cursiv, dimensiune 12, culoare roşie. 

- înălţime de 2,5 cm şi lăţime de 10 cm 

Lista marcată va fi redactată cu font Calligraphic, dimensiune 11. 

 

Subiectul nr.14 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

Obiective turistice 

în 

Piatra-Neamț 
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2 În folderul creat anterior, realizaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini (sus – 2cm, jos – 2cm, stânga – 2cm, dreapta – 2cm), antet - 1cm, subsol 

- 1cm,orientarea paginii va fi  tip portret. 

b. Inseraţi în antet data şi ora actualizate automat; numerotaţi paginile cu litere mari (A, B, C, 

etc), plasând numerotarea în subsol, pe centrul paginii. 

c. Editaţi şi formataţi textul următor: 

„Vizită 

De I. L. Caragiale 

M-am dus la Sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă ca s-o felicit pentru 

onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaş foarte drăguţ de vreo opt anişori. N-am voit să 

merg cu mâna goală şi i-am dus băieţelului o minge foarte mare de cauciuc şi foarte elastică. Atitudinea 

mea a făcut foarte mare plăcere prietenei mele şi mai ales copilului, pe care l-am găsitîmbrăcat ca maior 

de roşioriîn uniformă de mare ţinută.” 

 Titlul se va scrie cu Arial Black, de dimensiune 12, centrat, de culoare verde, şi va fi încadrat 

într-un chenar cu efect de umbră. 

 Numele autorului, „De I. L. Cararagiale”, va fi aliniat la dreapta, font Times New Roman, 

înclinat, dimensiune 11. 

 Paragraful din schiţă, va avea alinierea stânga-dreapta, spaţierea interlinie va fi de exact 24 

pct. 

 Scrieţi textul pe trei coloane egale, de lăţime 5 cm. 

 

Subiectul nr. 15 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele  atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4: margini (sus – 2 cm, jos – 2 cm , stânga – 2 cm, dreapta – 2 cm), orientarea 

paginii – tip portret; 

b. Inseraţi: un antet care să conţină în stânga denumirea unităţii şcolare şi în dreapta numele 

vostru şi un subsol care să conţină în stânga data curentă, la centru numărul paginii în format 

I, II, III…. şi în dreapta ora curentă; 

c. Inseraţi o captură de ecran care să conţină varianta de sistem de operare de pe calculatorul  pe 

care lucraţi; 

d. Formataţi  imaginea astfel: recolorare  tonuri de gri, înălţime 70% din valoarea iniţială şi 

lăţime 60% din valoarea iniţială. 
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Subiectul nr. 16 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele  atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4: margini (sus – 2,5 cm, jos – 2,5 cm , stânga – 2,5 cm, dreapta – 2,5 cm), 

orientarea paginii – tip vedere. 

b. Inseraţi: un antet care să conţină în stânga numele vostru şi în dreapta denumirea unităţii 

şcolare şi un subsol care să conţină în stânga ora curentă, la centru numărul paginii în format 

i, ii, iii…. şi în dreapta data curentă. 

c. Inseraţi o captură de ecran care să conţină directorul în care lucraţi. 

d. Formaţi  imaginea astfel:umplere de tip gradient şi realizaţi un chenar  stilul liniei dublă de 

culoare albastru. 

 

Subiectul nr. 17 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele  atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4: margini (sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 2 cm, dreapta – 2 cm), orientarea paginii 

– tip portret. 

b. Inseraţi: un antet care să conţină în stânga textul "Atestat 2016" şi în dreapta numele vostru şi 

un subsol care să conţină în stânga data curentă, la centru numărul paginii în format a, b, c…. 

şi în dreapta ora curentă. 

c. Inseraţi o captură de ecran care să conţină imaginea cu desktop-ul calculatorului pe care 

lucraţi. 

d. Formaţi  imaginea astfel: aplicaţi o umbră de tipul "interioară centrală" şi rotiţi imaginea la 

600 spre dreapta. 

 

Subiectul nr. 18 

1.  Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat  anterior, creaţi un fişierWord cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran  care să conţină variant sistemului  de operare de la 

calculatorul pe care lucraţi. 

b. Formataţi documentulatestat.docx conform cerinţelor: format A4,  margini - sus 1,5cm, jos 

1,5 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 1,5 cm, orientarea paginii tip vedere. 
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c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Monotype Corsiva, dimensiune 16, 

aliniere stânga-dreapta, culoare albastră, spaţiere după paragraf 6 pct. 

“Devenită centrul lumii civilizate, Roma este un oraş celebru prin construcţiile sale. La fiecare pas, 

întâlnim, păstrate şi astăzi, monumente împodobite cu mozaicuri, basoreliefuri, picturi sau statui. 

Dintre acestea, Colosseum-ul (cel mai mare amfiteatru roman), Altarul păcii ridicat de Augustus, 

Panteonul sau Forul lui Traian (care adăposteşte columna lui Traian) impresionează orice vizitator.” 

d. Inseraţi o imagine din fişier şi formataţi imaginea adaugând bordură cu linie dublă, culoare 

roşie. 

e. Editaţi în antetul documentului, data şi ora curentă, actualizate automat, iar în subsol inseraţi o 

formă ondulată la alegere, cu contur albastru şi care să conţină textul ATESTAT. 

 

Subiectul nr .19 

1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţiun fişierWord cu numele atestat.docx care să respecte următoarele 

cerinţe: 

a.  Inseraţi  în fişier o captură de ecran  care să conţină toate fişierele cu extensia .jpg existente 

pe discul C/D al calculatorului pe care lucraţi. 

b. Formataţi documentulatestat.docx conform cerinţelor: formatA4, margini - sus 2 cm, jos 2 

cm, stânga 3 cm, dreapta 2 cm, orientarea paginii tip vedere. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Tahoma cursiv, dimensiune 13, 

aliniere stânga - dreapta, indentare paragraf stânga 2 cm, spaţiere  după paragraf  6 pct. 

„Traducerea” textului de program din limbajul de programare ales în limbajul intern al calculatorului 

se face de către compilator prin compilare. Compilatorul realizează şi verificarea sintactică a 

programului, semnalând erorile detectate. Corectarea erorilor se face prin editare, de la tastatură, fiind 

urmată de o nouă compilare. Când textul programului nu mai conţine nicio eroare, compilatorul 

generează un fişier obiect cu extensia obj (exemplu: program1.obj). Fişierul obiect este executat prin 

comanda Run.” 

d. Inseraţi o imagine din fişier la alegere şi încadraţi imaginea în spatele textului.  

e. Inseraţi un hiperlink  către pagina de start a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice  în antetul  documentului. 

 

Subiectul nr . 20 

1. Creaţi  pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat  anterior, creaţi un fişierWord cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 
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a. Inseraţi  în fişier o captură de ecran  care să conţină ferestrele aplicaţiilor Word, Excel, Power 

Point,  aranjate în cascadă. 

b. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Verdana, cursiv, dimensiune 15, 

aliniere la dreapta, spaţiul dintre linii 1.5., paragraf încadrat în chenar cu linie întreruptă, 

culoare albastră. 

“Un fişier text este format dintr-o succesiune de caractere ASCII scrise pe una sau mai multe linii 

(rânduri), pe memorie externă (disc). Sfârşitul fişierului este marcat de o etichetă specială: EOF (End Of 

File). Prelucrarea unui fişier se face prin mai multe operaţii: deschidere (pentru citire sau scriere), citire, 

scriere, închidere.” 

c. Editaţi următoarea formulă:  knkn
knk

n
C

k

n



 ,0,0,

)!(!

!
 

d. Inseraţi o formă ondulată la alegere în subsolul documentului, cu contur de culoare albastră şi 

înseraţi în interiorul formei cuvântul ATESTAT. 

e.  Inseraţi un subsol care să conţină data examinării şi ora, actualizate automat. 

 

Subiectul nr. 21 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişierWord cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Dimensiunea hârtiei – A4 cu marginile: sus – 2,5 cm, jos – 1 cm, stânga – 2 cm, dreapta – 1 

cm şi orientarea paginii tip vedere. 

b. Inseraţi un antet care să conţină la stânga cuvântul Atestat şi la dreapta numărul de pagină 

care să înceapă de la litera C. 

c. Inseraţi o imagine din fişier (la alegere). Formataţi imaginea astfel: înălţime – 5 cm, lăţime –

10 cm. Aplicaţi un efect vizual imaginii de tip strălucire. 

d. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Calibri, dimensiune17, evidenţiere text 

culoare roşie, subliniat, aliniere la centru, indentare la stânga 1 cm, spaţiere după paragraf 10 

pct.  

“Prin codificarea algoritmului în limbajul de programare ales, obţinem un program. Programul este 

transmis calculatorului prin introducerea textului de la tastatură (editare) şi memorat într-un fişier sursă 

cu extensia pas pentru limbajul Pascal (exemplu: program1.cpp) sau extensia cpp pentru limbajul C/C++ 

(exemplu: program1.cpp)” 

e. Inseraţi un hyperlink de la cuvântul program către un motor de căutare.  

 

Subiectul nr. 22 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele vostru. 



13 

 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Formataţi fişierul atestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei –  A4 cu marginile:- 

sus – 2 cm, jos – 1,5 cm, stânga – 2 cm, dreapta – 1 cm şi orientarea paginii tip portret. 

b. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Algerian, dimensiune 11, aliniere 

stânga – dreapta, bordură de paragraf tip linie dublă, culoare roşie, 3 pct. 

“Pentru a compara între ei doi algoritmi, se determină operaţiile de bază, al căror număr de execuţii 

variază de la un algoritm la altul. În general, acestea sunt operaţii de atribuire şi de compilare. Contează 

şi numărul de valori (n) cărora li se aplică aceste operaţii.” 

c. Realizaţi setările necesare pentru a stabili pentru monitor un economizor de ecran de tip 

TEXT 3D şi realizaţi o captură de ecran în care sunt vizibile setările. Salvaţi imaginea 

obţinută cu numele captura.jpg, în folderul cu numele vostru. 

d. Editaţi în antetul documentului numele liceului în partea sângă, la dreapta data examinării şi 

ora, iar în subsolul paginii numărul de pagină începând cu 5, centrat, culoare albastră. 

e. Inseraţi imaginea captura.jpg în fişierul atestat.docx la finalul documentului şi formataţi 

imaginea astfel: contur cu linie roşie dublă, grosimea 3 pct., rotaţie la 90 grade. 

 

Subiectul nr. 23 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină lista tuturor componentelor hard. 

b. Formataţi documentulatestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei – A4 cu 

marginile:- sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 2cm şi orientarea paginii tip 

portret. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Calibri, dimensiune 13, aliniere stânga 

- dreapta, spaţiere caractere extinsă la 2 pct., indentare paragraf stânga 2 cm. 

“Un sistem de operare mobil, cunoscut şi ca platformă de mobil, sau smartphone, este sistemul de 

operare care controlează un dispozitiv mobil.  

Sistemul de operare mobil este în principiu similar cu sistemele de operare Linux sau Windows, ce 

controlează desktop-ul unui computer. ” 

d. Inseraţi o imagine din fişier la alegere şi aplicaţiiun efect vizual imaginii - rotaţie 3-D, paralel, 

în afara axei 1 la stânga. 

e. Editaţi în antetul documentului numele şi prenumele vostru, iar în subsol data şi ora. 

 

Subiectul nr. 24 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://ro.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ro.wikipedia.org/wiki/Windows
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1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină capacitatea memoriei RAM a 

calculatorului pe care lucraţi. 

f. Formataţi documentul atestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei – A4 cu 

marginile:- sus – 1,5 cm, jos – 1,5 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 2cm şi orientarea paginii tip 

portret. 

b. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Cambria,dimensiune 13,aliniere stânga 

- dreapta, spaţiere caractere normală la 1.5 pct., indentare paragraf stânga 2 cm, dreapta 2 cm. 

“Procesorul încorporează funcţiile unităţii centrale de prelucrare a informaţiei a unui calculator sau a 

unui sistem electronic structurat funcţional şi care, fizic, se prezintă sub forma unui circuit electronic 

integrat IC cunoscut şi sub numele de cip electronic.  

Procesorul controlează activităţile întregului sistem în care este integrat şi poate prelucra datele 

furnizate de utilizator.” 

c. Inseraţi o imagine reprezentînd un procesor şi îi adăugaţi margini strălucitoare şi atenuate cu o 

transparenţă de 25 %, muchii atenuate de dimensiune 2.5 pct.   

d. Inseraţi un hyperlink către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamt în antetul documentului. 

 

Subiectul nr. 25 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină denumirile şi numărul partiţiilor în care 

este împărţit hard disk-ul calculatorului pe care lucraţi. 

b. Formataţi documentulatestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei – Letter, margini: 

sus 1.5 cm, jos 1.5 cm, stânga 3 cm, dreapta 2 cm, orientarea paginii tip portret. 

c. Editaţi textul de mai jos pe două coloane cu lăţimea egală având următoarele formatări: font 

Cambria, dimensiune 11, aliniere stânga - dreapta. 

“Plină de delicateţe, 

Zâna vară s-a ivit 

Şi de-atâta frumuseţe, 

Chiar şi vântu-a amuţit. 

Ochii ei sunt cer albastru 

Şi au străluciri de astru. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cip
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Gura parcă e cireaşă. 

Flori de maci sunt pe cămaşă.” 

d. Inseraţi o imagine din fişier la alegere care va avea înalţimea 2.5 cm, lăţimea 3.5 cm şi va fi 

poziţionatăprintre cele două strofe ale poeziei.   

e. Inseraţi numărul paginii şi următoarele simboluri  în subsolul documentului. 

 

Subiectul nr. 26 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină toate fişierele cu extensia .jpg existente pe 

discul C al calculatorului pe care lucraţi. 

b. Formataţi documentulatestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei – A4, margini: sus 

2 cm, jos 2 cm, stânga 3 cm, dreapta 2 cm, orientarea paginii tip portret. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Tahoma, cursiv, dimensiune 13, 

aliniere stânga - dreapta, indentare paragraf stânga 2 cm, spaţiul după al doilea paragraf- 13 

pct. 

“Placa de bază este placa principală a unui calculator, o componentă hardware complexă pe care sunt 

montate multe alte componente hardware ale PC-urilor sau ale altor aparate electronice computerizate. 

Placa de bază conţine şi conectori electrici pentru comunicarea cu celelalte componente ale 

sistemului calculator. Pe placa de bază se conectează între ele unitatea centrală de prelucrare (UCP) şi 

alte subsisteme şi dispozitive electronice: interfeţe, memorie, etc. ” 

d. Inseraţi o imagine din fişier la alegere. Imaginea va avea forma ovală, conturul o linie albastră 

cu grosimea 3 pct., rotaţie 345 grade. 

e. În subsol se vor numerota paginile documentului cu cifre arabe începând cu 5. 

 

Subiectul nr. 27 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină informaţii despre rezoluţia monitorului. 

b. Formataţi documentul atestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei – Letter, margini: 

sus 2.5 cm, jos 2.5 cm, stânga 3 cm, dreapta 2.5 cm, orientarea paginii tip vedere. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Tahoma, cursiv, dimensiune 15, 

aliniere stânga - dreapta; primului paragraf aplicaţi-i efect de umbra în exterior, pentru al 

doilea paragraf setaţi modul de spaţiere între caractere extinsă la 2 pt.. 
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“O reţea de calculatoare leagă între ele o mulţime mai mică sau mai mare de calculatoare, astfel încât 

un calculator poate accesa datele, programele şi facilităţile sau resursele unui alt calculator conectat la 

aceeaşi reţea.  

Metodele de conectare sunt în continuă dezvoltare şi deja foarte diverse, începând cu tot felul de 

cabluri metalice şi de fibră optică, chiar submarine, şi terminând cu legături fără fir prin unde radio cum 

ar fi Wi-Fi, WiMAX sau Bluetooth, prin raze infraroşii  sau prin intermediul sateliţilor.” 

d. Inseraţi o imagine reprezentând o reţea de calculatoare; aplicaţi un efect vizual imaginii de tip 

Reflexiecu următoarele opţiuni: transparenţă 20 %, dimensiune 50 % şi distanţă 10 pct. 

e. Editaţi în antetul documentului numele unităţii şcolare, iar în subsol Examen de atestare a 

competenţelor profesionale. 

 

Subiectul nr. 28 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să cuprindă toate ferestrele deschise pe desktop (va fi 

deschis cel puţin folderul creat la punctual 1). 

b. Formataţi documentul atestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei – A4, margini: sus 

2.5 cm, jos 2.5 cm, stânga 3 cm, dreapta 2.5 cm, orientarea paginii tip vedere. 

c. Folosind editorul de ecuaţii din Microsoft Word, scrieţi următoarele formule matematice: 

 

d. Inseraţi o imagine cu un matematician celebru; imaginea va fi încadrată în spatele textului 

e. Editaţi în antetul documentului numele vostru, data examinării şi ora, iar în subsol numărul de 

pagină începând cu 6, centrat, culoare roşie. 

 

Subiectul nr. 29 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran a dosarului creat anterior care va conţine şi o scurtătură 

asociată aplicaţiei Paint. 

b. Aplicaţi o bordură de pagină – umbră, culoare albastră, umbră, lăţime 3 pct. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Program
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unde_radio
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ro.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ro.wikipedia.org/wiki/Infraro%C8%99u
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c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Monotype Corsiva, dimensiune 17, 

aliniere stânga - dreapta, spaţiere caractere normală la 2 pct., indentare paragraf stânga 2 cm, 

dreapta 1,5 cm. 

“Intranet: o reţea particulară cu principii de funcţionare similare cu cele ale Internetului, dar cu acces 

restrâns - de exemplu intranetul sau intraneturile unei companii particulare, la care primesc acces numai 

angajaţii companiei.  

Extranet: un intranet particular al unei companii, la care însă au acces şi anumite persoane sau grupe 

externe autorizate din alte companii, ca de exemplu de la firme furnizoare sau firme cliente.” 

d. Inseraţi o imagine reprezentînd o reţea de calculatoare; aplicaţi imaginii următoarele 

dimensiuni: înălţime 7 cm, lăţime 11 cm, muchii atenuate de 3 pct., strălucire. 

e. Inseraţi un hyperlink către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamt în subsolul documentului. 

 

Subiectul nr. 30 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran a dosarului creat anterior care va conţine şi o scurtătură 

asociată aplicaţiei Calculator. 

b. Aplicaţi paginii un watermark (Inscripţionare)cu textul ATESTAT INFORMATICĂ, culoare - 

gri, pe orizontală. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Monotype Corsiva, dimensiune 17, 

aliniere stânga - dreapta, subliniat cu două linii de culoare albastră, efect umbră. 

“Prin Proiectarea asistată de calculator sau CAD se înţeleg acele unelte, aplicaţii, programe de 

calculator care pot asista inginerii, arhitecţii, geodeziştii în activitatea lor de proiectare. 

Iniţial aceste aplicaţii au fost create ca instrument de desenare cu calculatorul, instrument dorit să 

înlocuiască planşeta de desenare. În cursul timpului însă ele au fost dezvoltate mai departe pentru a uşura 

nu numai desenarea, dar şi toată activitate de proiectare. ” 

d. Inseraţi o imagine din fişier la alegere. Aplicaţi imaginii următoarele formatări: contur linie 

întreruptă, gradient albastru, grosime 7 pct. . 

e. Editaţi în antetul documentului numele liceului, data examinării şi ora.  

 

Subiectul nr. 31 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină tipul procesorului existent pe calculator. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
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b. Formataţi documentul atestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hârtiei - A4, margini:sus 

1.5 cm, jos 1.5 cm, stânga 3 cm, dreapta 2 cm, orientarea paginii tip vedere. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Cambria, dimensiune 13, aliniere 

stânga - dreapta. Al doilea paragraf din text va fi încadrat într-un chenar cu umbră albastră. 

Distanţa dintre textul scris în chenar şi bordura chenarului trebuie să fie de 0.5 cm. 

“Un procesor de text, sau un sistem de pregătire a documentelor, este o aplicaţie (software) folosită 

pentru producerea de orice tip de material destinat tipăririi. 

Procesoarele de text descind din primele unelte de formatare a textului, unelte numite uneori şi unelte 

de aliniat text, de la singura lor funcţie pe care o puteau îndeplini. Procesarea textului a fost una din 

primele utilizări a calculatoarelor în productivitatea de birou.” 

d. Inseraţi o imagine din fişier la alegere şi aplicaţii o transparenţă de 25 % , muchii atenuate de 

2.5 pct.   

e. Inseraţi o notă de subsol după cuvântul software. Nota de subsol va conţine un link către site-

ul companiei Microsoft (www.microsoft.com). 

 

Subiectul nr. 32 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină ferestrele aplicaţiilor Notepad, Paint, 

Calculator aranjate în cascadă. 

b. Formataţi fişierul atestat.docx conform cerinţelor: dimensiunea hâtiei - A4, margini: sus 2.5 

cm, jos 2.5 cm, stânga 3 cm, dreapta 2.5 cm, orientarea paginii tip vedere. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font Arial, cursiv, aldin, dimensiune 13, 

aliniere stânga - dreapta, spaţiul între linii 1.5, paragrafele din text vor fi spaţiate la 4 pt. după, 

încadrate în chenar cu linie întreruptă. 

“Un calculator tabletă, numit şi simplu tabletă sau tabletă PC (din engleză de la tablet computer sau 

tablet PC), este un tip constructiv de calculator portabil, devenit posibil prin continua miniaturizare a 

componentelor electronice precum şi pe baza unor invenţii tehnologice ingenioase. 

Odată cu dezvoltarea procesoarelor şi îmbunătăţirea tehnologiilor, tabletele au ajuns să acopere o 

gamă largă de preocupări, permitând activitaţi din cele mai diverse.” 

d. Inseraţi o imagine reprezentând o tabletă.Imaginea va avea forma ovală, conturul o linie 

albastră cu grosimea 3 pct., rotaţie 10 grade. 

e. Editaţi în antetul documentului numele vostru, data şi ora curentă actualizate automat, iar la 

subsolinseraţi imaginea prelucrată de la punctul c) micşorată corespunzător. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Software
https://ro.wikipedia.org/wiki/Text
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Birou
https://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miniatur%C4%83
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Subiectul nr. 33 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini: sus - 1,7cm, jos - 1,7 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1,5 cm; orientare tip 

vedere; 

b. Realizaţi următorul „desen” folosind obiecte de pe Bara de desenare (Drawing).  

 
 

c. Grupaţi obiectele folosite. 

d. Adăugaţi documentului antet şi subsol. Antetul să conţină numele vostru scris cu Arial, 12, 

aldin, cursiv, aliniat stânga. Subsolul paginii să conţină data inserată automat, pe centru.  

e. Adăugaţi o notă de final în care precizaţi principalele caracteristici tehnice ale sistemului pe 

care lucraţi.  

 

Subiectul nr. 34 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină capacitatea discului C: al calculatorului la 

care lucraţi, spaţiul utilizat şi spaţiul liber de pe acelaşi disc. 

b. Formataţi documentul atestat.docx conform cerinţelor: format - A4,  margini: sus - 2 cm, jos - 

2 cm, stânga - 3 cm, dreapta - 2 cm, orientarea paginii tip portret. 

c. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font - Arial, dimensiune - 14, aliniere 

stânga-dreapta, culoare - bleumarin, spaţiere după paragraf - 12 pct. 

“Gândirea este nivelul cel mai înalt de prelucrare şi integrare a informaţiei despre lumea externă 

şi despre noi înşine. Prin ea se realizează saltul calitativ al activităţii de cunoaştere de la particular, 

accidental la general, esenţial, necesar, de la simpla constatare a obiectului la interpretarea şi explicarea 

lui legic-cauzală. 
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Gândirea este procesul psihic de reflectare mijlocită şi generalizat-abstractă - sub forma 

noţiunilor, judecăţilor şi raţionamentelor - a însuşirilor comune, esenţiale şi necesare ale obiectelor şi a 

relaţiilor legice, cauzale dintre ele.” 

d. Inseraţi un tabel cu două coloane şi trei rânduri, pe o pagină nouă, ce urmează a fi completat 

cu numele a trei colegi din clasă şi mediile lor la T.I.C. 

e. Editaţi în antetul documentului textul  Susţin proba în şcoala mea!,  utilizând diacriticele.  

 

Subiectul nr. 35 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Realizaţi setările necesare pentru a plasa bara de task-uri în partea de sus a suprafeţei de lucru, 

apoi realizaţi o captură de ecran în care să fie vizibil, efectul acestei operaţii, în fişierul 

atastat.docx. 

b. Editaţi textul următor şi formataţi primele două paragrafe astfel încât să fie indentate la stânga 

la 2 cm, iar textul acestora să fie evidenţiat cu câte o nuanţă distinctă de verde. 

“A scoate prietenia din viaţă e ca şi cum am scoate soarele din lume. (Marcus Tullius Cicero) 

Nimic nu este mai nobil, nimic mai onorabil decât fidelitatea. Fidelitatea şi adevărul sunt cele mai sacre 

calităţi ale minţii umane. (Marcus Tullius Cicero) 

A studia şi a nu gândi este o risipă. A gândi şi a nu studia este periculos. (Confucius)” 

c. Adăugaţi ca titlu pentru textul anterior, o formă cu aspectul de mai jos, în care inseraţi textul, 

CITATE CELEBRE, cu font Courier. Aplicaţi formei un efect de umplere cu un model 

haşurat având unul dintre stilurile predefinite. 

 

d. Stabiliţi ca afişarea antetului şi/sau a subsolului pe prima pagină să fie diferită de celelalte 

pagini. 

e. Inseraţi o imagine a lui Marcus Tullius Cicero, după paragrafe, pe care o veţi redimensiona 

astfel încât aceasta să fie de 4 cm x 4 cm. 

 

Subiectul nr. 36 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Căutaţi pe discul C: fişierele imagine cu extensia .gif. 
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b. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină fişierele imagine cu extensia .gifde pe 

discul D. 

c. Editaţi textul următor şi formataţi primul paragraf, astfel încât spaţierea după paragraf să fie 

de 30 de puncte: 

“Windows 7 

Biblioteca de documente – oferă opţiuni pentru organizarea şi aranjarea documentelor de procesare de 

text, foi de lucru, prezentări multimedia, baze de date, precum şi alte fişiere bazate pe text.  

Biblioteca imagini – oferă opţiuni pentru organizarea imaginilor digitale, indiferent dacă le preluaţi din 

aparatul foto, din scanner sau din mesajele de poştă electronică. În mod implicit, fişierele pe care le 

mutaţi, copiaţi sau salvaţi în biblioteca de imagini sunt depozitate în folderul My Pictures.” 

d. Inseraţi între primul şi al doilea paragraf o linie care conţine simbolurile:  ∑ ∞. 

e. Căutaţi automat grupul de litere cum şi scrieţi imediat după ultimul paragraf numărul de 

apariţii ale acestuia în document. 

 

Subiectul nr. 37 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier, o captură de ecran care să conţină setările necesare pentru a comuta ordinea 

butoanelor mouse-ului, astfel încât butonul din dreapta să poată fi utilizat pentru funcţiile 

principale. 

b. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font - Times New Roman, dimensiune - 14, 

aliniere la stânga, culoare - bleumarin, spaţiere după paragraf - 12 pct. 

“Cerinţe pentru Windows 10 

Procesor: 

Procesor sau SoC de 1 gigahertz (GHz) sau mai rapid 

RAM: 

1 gigabyte (GB) pentru 32 de biţi sau 2 GB pentru 64 de biţi 

Spaţiu pe unitatea de disc: 

16 GB pentru SO pe 32 de biţi; 20 GB pentru SO pe 64 de biţi 

Placă video: 

DirectX 9 sau o versiune ulterioară cu driverul WDDM 1.0 

Ecran: 

800x600” 

c. Aplicaţi o numerotare de tip 1., 2., 3., . . . tuturor paragrafelor. 

d. Inseraţi o imagine cu Windows 10 de dimensiune 5 cm x 5 cm. 
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e. Modificaţi înălţimea subsolului tuturor paginilor documentului la 4 cm. 

 

Subiectul nr. 38 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier Word cu numele atestat.docx care să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Inseraţi în fişier o captură de ecran care să conţină trei ferestre diferite, accesorii ale 

sistemului de operare, redimensionate astfel încât să nu se suprapună. 

b. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: font - Tahoma, dimensiune - 12, culoare - 

violet, aliniere stânga-dreapta, stil - aldin. 

“Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre pe când 

începusem şi eu, drăgăliţă-Doamne, a mă ridica băieţaş la casa părinţilor mei, în satul Humuleşti, din târg 

drept peste apa Neamţului... 

Ş-apoi Humuleştii, şi pe vremea aceea, nu erau numai aşa, un sat de oameni fără căpătâi, ci sat 

vechi răzăşesc, întemeiat în toată puterea cuvântului: cu gospodari tot unul şi unul, cu flăcăi voinici şi 

fete mândre…” 

c. Inseraţi la sfârşitul ultimului paragraf o notă de subsol având asociat textul Amintiri din 

copilărie deIonCreangă. 

d. Inseraţi un tabel cu două coloane şi 20 rânduri. Completaţi celulele de pe primul rând cu 

textul Digital respectiv Lingvistic, şi realizaţi setările necesare ca acest rând să apară automat 

la începutul fiecărei pagini care conţine tabelul. 

e. Editaţi în antetul documentului denumirea unităţii şcolare. 

 

Subiectul  nr. 39 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini: sus - 2cm, jos - 1,5 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 2 cm; orientare tip 

vedere. 

b. Inseraţi un antet/subsol care să aibă următoarele elemente: antetul sa conţină în stânga numele 

unităţii şcolare la care susţineţi proba şi în dreapta data la care se desfăşoară proba ; în 

subsolul paginii inseraţi numărul de pagină în partea dreaptă a paginii, iar în stânga inseraţi o 

formă ondulată la alegere care să conţină textul „Proba de competente digitale”. 

c. Inseraţi o captură de ecran care să conţină varianta sistemului de operare care este instalat pe 

sistemul de calcul la care susţineţi proba. 
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d. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: aliniere stânga-dreapta, spaţiere după 

paragraf - 6pct;font - Times New Roman, dimensiune - 11, culoare - albastră. 

“Constantin Tănase s-a născut într-o familie modestă (tatăl, Ion Tănase, era laborant de farmacie), 

într-o casă ţărănească din Vaslui, judeţul Vaslui. A fost un elev mediocru, cele mai mari note fiind la 

muzică şi sport, iar primul contact cu teatrul l-a avut prin frecventarea spectacolelor de la Grădina 

"Pîrjoala", unde se juca teatru popular, cu actori precum Zaharia Burienescu şi I.D. Ionescu.” 

 

Subiectul  nr. 40 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini: sus - 2,5cm, jos - 2 cm, stânga - 2 cm, dreapta - 2 cm; orientare tip 

portret. 

b. Inseraţi un antet/subsol care să aibă următoarele elemente: antetul să conţină în stânga Atestat 

2016 şi în dreapta numărul de pagină; în subsolul paginii inseraţi data la care se desfăşoară 

proba în partea dreaptă a paginii, iar în stânga inseraţi o miniatură la alegere. 

c. Realizaţi setările necesare pentru a stabili pentru monitor un economizor de ecran de tip 

bubbles, apoi realizaţi o captură de ecran care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste 

setări. Salvaţi imaginea obţinută cu numele captura.jpg, în folderol examen. 

d. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: aliniere - centrat, spaţiere după paragraf - 

12pct;font - Arial Narrow, dimensiune - 13, culoare - violet. 

„Vitaminele sunt substanţe chimice organice necesare în cantităţi mici pentru ca organismul să fie 

sănătos. Majoritatea vitaminelor nu pot fi sintetizate de către organism, deci ele trebuie obţinute din 

alimentaţie. 

Termenul de vitamine nu cuprinde alţi nutrienţi esenţiali cum ar fi mineralele, acizii graşi esenţiali 

sau aminoacizii esenţiali.” 

e. Înlocuiţi automat caracterul a cu A în textul de mai sus. 

 

Subiectul nr.41 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini: sus - 1,7cm, jos - 1,7 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1,5 cm; orientare tip 

portret. 

b. Editaţi în antetul documentului la stânga simbolul ♣ şi în dreapta numărul de pagină. 
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c. Introduceţi titlul BACALAUREAT folosind Word Art. Formataţi titlul schimbându-i culoarea 

predefinită. 

d. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: aliniere la dreapta, spaţiere după paragraf - 

12pct;font - Times New Roman, dimensiune - 13, culoare - verde. 

“Tranzistorul este un dispozitiv electronic din categoria semiconductoarelor care are cel puţin 

trei terminale (borne sau electrozi), care fac legătura la regiuni diferite ale cristalului semiconductor. Este 

folosit mai ales pentru a amplifica şi a comuta semnale electronice şi putere electrică.” 

 

Subiectul nr.42 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele atestat2016.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini: sus - 2cm, jos - 1,2 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1,2 cm; orientare tip 

portret. 

b. Editaţi în subsolul documentului centrat forma alăturată          şi în dreapta data la care 

susţineţi proba. 

c. Realizaţi setările necesare pentru a vizualiza spaţiul liber de pe partiţia C a calculatorului la 

care susţineţi proba şi realizaţi o captură de ecran.Salvaţi-o în folderul examen cu numele 

captură.jpeg. 

d. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: aliniere - centrat, spaţiere înainte de 

paragraf - 6pct;font - Times New Roman, dimensiune - 10, culoare - roşie. 

“Un sistem de calcul este un ansamblu de componente hardware (dispozitive) şi component software 

(sistem de operare şi programe specializate) ce oferă servicii utilizatorului pentru coordonarea şi 

controlul executării operaţiilor prin intermediul programelor .” 

e. Adăugaţi o notă de final în care precizaţi principalele caracteristici tehnice ale sistemului pe care 

lucraţi.  

 

Subiectul nr.43 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele atestat.docx care să conţină 

următoarele: 

a. Format A4, margini: sus - 2,5cm, jos - 1,2 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1,2 cm; orientare tip 

portret. 

b. Inseraţi în subsolul paginii un hyperlink la adresawww.edu.ro în partea dreapta. 

♣ 

http://www.edu.ro/
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c. Realizaţi o captură de ecran care să conţină setările necesare pentru a vizualiza data, tipul şi 

dimensiunea folderelor şi fişierelor de pe partiţia D.Salvaţicaptura în folderul creat cu numele 

setari.jpeg. 

d. Editaţi textul de mai jos cu următoarele formatări: aliniere tanga - dreapta, spaţiere după  

paragraf - 6 pct; font - Times New Roman, dimensiune - 11, culoare - verde. 

“Memoria internă este cea mai importantă componentă fizică a unui calculator prin intermediul căreia 

se pot aprecia performanţele unui calculator.  

Memoria internă a unui calculator este caracterizată de doi parametri: 

 Dimensiunea 

 Timpul maxim de răspuns “ 

e. Aplicaţi o bordură de pagină de tip Art. 

 

Subiectul nr.44 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele Afin.docxcare să respecte următoarele 

cerinţe: 

a. Editaţi textul de mai jos şi scindaţi-l pe două coloane cu linie între ele.  

”Afin (Vaccinium myrtillus) - beneficii şi proprietăţi 

Afinul creşte şi se dezvoltă în zona de munte (îl întâlneşti în special în zone cu temperatură moderată şi 

umiditate crescută) şi îl recunoşti în principiu după fructele mici, de culoare închisă (albastru spre negru). 

În scopuri terapeutice se folosesc atât frunzele de afin cât şi fructele: primele dintre acestea se strâng 

pentru uz începând cu sfârşitul lunii iunie până în luna septembrie, iar fructele - foarte gustoase mai ales 

când sunt preparate sub formă de gem sau suc - se culeg în perioada iulie - august, chiar septembrie în 

locuri mai umbrite.” 

b. Formaţaţi textul astfel: titlul – stilul Subtitlu (Subtitle), font - Harrington, dimensiune - 14, 

culoare - albastră, subliniind doar cuvintele cu linie de culoare verde. 

c. Realizaţi un tabel cu 5 coloane şi 4 rânduri. 

Nr. 

crt. 

Numele şi  

prenumele 

Română  Matematică  Media  

1 A X 8.50 7.00  

2 Z N 9.00 8.50  

3 T B 7.50 9.00  

 

d.  În ultima coloană calculaţi media aritmetică a valorilor din celulele din stânga (Română, 

Matematică), utilizând o formulă.  
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e. Aliniaţi cifrele la dreapta celulei, iar textul la stânga şi aplicaţi tabelului o bordură exterioară 

dublă de culoare roşie, iar bordurile interioarede tip linie simplă, de culoare albastră. 

 

Subiectul nr.45 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele Orar.docx care să respecte următoarele 

cerinţe: 

a. Realizaţi tabelul din figura următoare: 

Ziua  

Ora  
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

08:00      

09:00      

10:00      

11:00      

12:00      

13:00      

 

b. Creaţi un colaj din trei forme automate în care să includeţi imagini 

din galeria calculatorului. Aplicaţi fiecărei formeautomate un efect 

de tip „Umbră” şi apoi grupaţi-le. Fişierul salvaţi-l cu numele 

„Grupare forme”. 

c. Folosind aplicaţia „Calculator” realizaţi următorul calcul: (54 – 15) – (85 – 8*9). 

d.  Realizaţi o captură de ecran după efectuarea calculului. Salvaţi captura cu numele calcul.jpg. 

e. Inseraţi în subsolul paginii un hyperlink la adresa www.edu.ro în partea dreapta. 

 

Subiectul nr. 46 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele Zmeura.docxcare să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Format A4, margini: sus - 2,5cm, jos - 1,2 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1,2 cm; orientare tip 

portret. 

b. Editaţi textul de mai jos formatat astfel: titlul cu stilul Titlu 1 (Heading 1), textul cu font 

Script MT Bold, dimensiune – 15. 

“Zmeura  

Zmeurul (Rubus idaeus) este un arbust tufos, peren, cu lăstari târâtori, cu tulpini drepte, arcuite spre vârf, 

cu ghimpi drepţi, de forma unor ace, adeseori plasaţi numai pe partea inferioară. 
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Zmeurul aparţine familiei Rosaceae. 

De un roşu vibrant, cu un gust rafinat şi delicat, zmeura este o sursă puternică de vitamine, minerale şi 

antioxidanţi cu reale beneficii pentru întregul organism.” 

c. Inscripţionaţi documentul cu o imagine din galeria calculatorului la o scală de 200%. 

d. Aplicaţi titlului o bordură de tip Shadow, cu linie dublă, albastru, grosime –1 ½ pt. 

e. Creaţi un cuprins automat şi introduceţi o notă de subsol cu denumirea ştiinţifică a zmeurei. 

 

Subiectul nr.47 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele Anotimpuri.docxcare să respecte 

următoarele cerinţe: 

a. Format A4, margini: sus - 2,5cm, jos - 1,2 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 1,2 cm; orientare tip 

portret. 

b. Editaţi textul de mai jos formatat astfel: titlul cu stilul Titlu 1 (Heading 1), textul cu font 

Script MT Bold, dimensiune – 15. 

”Primăvara este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate, marcând tranziţia de la iarnă 

spre vară. Din punct de vedere astronomic, marcarea începutului primăverii este, de cele mai multe ori, 

legată de echivalenţa dintre durata temporală a zilei şi a nopţii, timp al anului numit echinox în 

astronomie. Astfel, în emisfera nordică, echinoxul de primăvară este datat astronomic în jur de 21 martie 

al fiecărui an, în timp ce în emisfera sudică, acelaşi echinox este în jurul datei de 23 septembrie. Simultan 

cu existenţa unui echinox într-una din cele două emisfere ale Terrei, echinoxul "opus" marchează cealaltă 

emisferă.” 

c. Textul va fi scris cu caractere spaţiate la scala 100% şi spaţiere extinsă la 1,5 pt. 

d. Aplicaţi paginii o bordură de tip „Artă”. Bordura va fi aplicată doar în poziţiile sus (Bottom) 

şi stânga (Left) ca în imaginea de mai jos.. 

 

e. Aplicaţi paginii un watermark semitransparent, pe diagonală, cu textul ”ATESTAT 2016”, 

font – Verdana.  

 

Subiectul nr.48 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul creat anterior, creaţi un fişier word cu numele Camforul.docxcare să respecte 

următoarele cerinţe: 



28 

 

a. Format A4, margini: sus – 2 cm, jos - 1,5 cm, stânga - 3 cm, dreapta - 2 cm; orientare tip 

portret. 

b. Editaţi textul de mai jos: 

”Despre uleiul de camfor 

Uleiul esenţial de camfor este unul dintre cele mai importante uleiuri recunoscute pentru proprietăţile 

sale microbiene. Se obţine prin distilare cu aburi, iar rezultatul este unul gălbui având o vascozitate 

redusa. Are o aroma foarte pregnanta si intensa. Este perfect atat pentru adulti iar intr-o cantitate mai 

mica si pentru copii. Este creat special pentru a fi folosit mai ales in sezonul rece datorita proprietatilor 

antivirale pe care acesta le are. Aparatul respirator va fi eliberat de catre afectiunile specifice acestuia.” 

c. Formataţi titlul – scris cu stilul „Subtitlu (Subtitle)”. 

d. Formataţi textul cu aspectul Batang, dimensiune - 12, culoare - mov, aliniat stânga-dreapta, 

spaţire între rânduri - 1,15 pt.  

e. Realizaţi o captură de ecran din timpul rezolvării cerinţei – indiferent de momentul rezolvării 

– şi inseraţi-o în document. Formataţi imaginea alegând din stiluri o formă automată (ca în 

imaginea de mai jos). 

 

 

Subiectul nr. 49 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier Excel cu numele Atestat.xlsx care să conţină 

următoarele: 

a. Redenumiţi foaia1 cu numele “Temperaturile iarna” . 

b. Introduceţi datele din figura de mai jos: 
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c. Creaţi o diagramă cu titlul TEMPERATURA ÎN LUNA IANUARIE, denumirea axei Ox – 

”Zilele” iar denumirea axei Oy – ”Stocuri”.  

d. Diagrama seva salva în altă foaie de calcul decât tabelul.  

e. Folosind formatarea condiţionată, marcaţi cu roşu-font cursiv toate temperaturile  care au 

valori negative.  

 

Subiectul nr. 50 

1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier Excel cu numele Atestat.xlsx care să conţină 

următoarle: 

a. Redenumiţi foaia1 cu numele “Componenta etnică”. 

b. Introduceţi datele din figura de mai jos: 

 

 

c. Creaţi o diagramă cu titlul Componenta etnică a populaţiei României şi cu legendă la dreapta. 

d. Diagrama seva salva în altă foaie de calcul decât tabelul.  

e. Folosind formatarea condiţionată, marcaţi cu albastru-font cursiv toate procentele  care au 

valori sub 10.  

 

Subiectul nr. 51 
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1. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. 

2. În folderul cu numele vostru, creaţi un fişier Excel cu numele Atestat.xlsx care să conţină 

următoarle: 

a. Redenumiţi foaia1 cu numele “Gradina zoo”. 

b. Introduceţi datele din figura de mai jos. 

 

c. Creaţi o diagramă cu titlul EVIDENŢA FAUNEI GRĂDINII ZOOLOGICE, denumirea axei 

Ox – ”Nume animale” iar denumirea axei Oy – ”Nr. indivizi” şi cu legenda sub axa Ox. 

d. .Diagrama seva salva în altă foaie de calcul decât tabelul.  

e. Folosind formatarea condiţionată, marcaţi cu albastru-font aldinnumăr masculi, femele care 

au valori sub 10.  

 


