1. Deschideţi calculatorul şi logaţi-vă cu următoarele credenţiale:
user: _____________ (unde xx este numărul de pe bileţelul lipit pe monitorul dvs.),
parola(_____________): candidat /10 p.
2. Creaţi un folder pe Desktop, /5 p cu denumirea numele şi prenumele dvs. /5 p , în care
să salvaţi toate fişierele create pe parcursul examinării.
Forma acceptata pentru denumire folder : NUME_PRENUME
3.

Deschideţi un document nou, în Microsoft Word /3 p, în care să introduceţi paragrafele din
caseta următoare /7 p:
Istoricul sistemului penitenciar

1380 - se fac primele menţiuni despre Ocna Trotuşului, ocnele fiind exploatări ale minelor
subterane de sare, unde forţa de muncă o constituiau „ocnaşii" – de regulă cei condamnaţi pentru
tâlhărie, omoruri etc. Tehnica era simplă, cel condamnat era coborât în ocnă şi nu mai era scos decât
când îşi termina pedeapsa.
1788 - În Transilvania, aflată sub cârmuire austro-ungară, se aplicau prevederile paragrafului 61 al
procedurii penale promulgată de împăratul Iosef al II-lea care menţiona că „fiecare temniţă să fie
curată, uscată, să aibă văzduh şi lumină şi aşa alcătuită ca sănătatea robului (deţinutului) să nu fie
pusă în primejdie".

4. În documentul creat la pct. 3 executati urmatoarele operatii:
a. Introduceţi titlu “Istoricul sistemului penitenciar”, cu font Arial de dimensiune 20 /1 p,
colorat în verde /1 p care să fie centrat; /1 p
b. primul paragraf să fie formatat cu font Tahoma de dimensiune 12 /1 p, italic; /1 p
c. fontul următoarului paragraf să fie Arial Narrow, de dimensiune 10, boldat; /2 p
d. În zona de antet /1 p, în stânga paginii, scrieţi numele dumneavoastră iar în dreapta
scrieţi data curentă /2 p .
5. Salvaţi documentul cu denumirea NUME_PRENUME.doc /5 p şi tipăriţi documentul de la
punctul 3 folosind imprimanta implicită /5 p.
6.

Să se editeze următorul tabel in Microsoft Excel /3 p :
Nume
Concurent
Ionescu Alin
Ioana Ilinca
Popescu Ionel

PROBA 1

PROBA 2

30
15
20

40
30
30

Total

a. Să se scrie titlul “Rezultate finale”, cu majuscule /2 p.
b. Să se completeze coloana Total cu ajutorul formulei, unde Total reprezintă suma
punctajelor obţinute la cele doua probe /3 p.
c. Să se adauge un antet în care să se introducă numele şi data examinării /2 p.
7. Salvati, în folderul creat la punctul 2, documentul excel ce conţine tabelul de mai sus, cu
denumirea TABEL_NUME_PRENUME /5 p
( unde NUME si PRENUME sunt numele si prenumele dvs.)

Listaţi documentul TABEL_NUME_PRENUME.xlsx la imprimanta implicita . /5 p

8. Realizaţi o prezentare PowerPoint care sa contina doua diapozitive. /2 p Prezentarea trebuie
să răspundă următoarelor cerinţe:
a. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlul. Introduceţi numele şi prenumele dvs /2 p.
b. Urmatorul diapozitive să conţină câte un text conform casetei de mai jos/3 p:
PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ AL CONDUCERII UNITĂŢII
MARŢI - Director unitate
Program pentru furnizarea informaţiilor de interes public:
Luni-Vineri: 10.00-12.00
Joi: 16.00-18.00
c. Salvati prezentarea în folderul creat la pct 1, cu denumirea PREZENTARE_NUME /2 p.
d. Listati întreaga prezentare la imprimanta implicita /1 p.

9.

Trimiteţi un e-mail avand ca atasament fisierul word creat la pct. 2 /3 p , având ca subiect
„Candidat: NUME PRENUME” /3p, folosind Posta interna /2p, la adresa
_________________________@anp.ro
Credentialele pentru a deschide Poşta interna sunt :
Utilizator :__________@anp.ro
parola : ___________

10. Intraţi pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si cautati adresa de contact a
Penitenciarului ZZZZZZZ. Copiati adresa intr-un document word pe care il listati la imprimanta
/5p. Salvati documentul in folderul de la punctual 2 sub forma ZZZZZZZ_nume_prenume /5p.

