
 

 

                Tematică pentru testarea abilităţilor şi competenţelor  

de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiilor – nivel avansat 

 
I – Adobe Acrobat Reader Professional 

 

1. Operaţiuni ce se poat efectua cu Adobe Acrobat Reader Professional 
 Descărcare şi instalare. 
 Cum se creează fișiere pdf din fişiere text şi imagine. 

 Cum se creează fișier pdf din MS Office 

 Lucrul cu fișiere pdf online. 
 Partajare fișier pdf pentru examinare. 

 Completare şi semnare formulare pdf. 

 Editare text şi imagini în fișiere pdf. 
 Adăugare si organizare pagini în pdf. 

 Export fișier pdf în formate MS Office. 

 Securizare fișier pdf. 
 Eliminare, ascundere, blocare atribute şi date dintr-un  fișier pdf. 

 Trimitere documente pentru semnătura electronică. 

 

*https://helpx.adobe.com/ro/acrobat/tutorials.html 
 

II – Web Design - Contet Management System: Word Press/ Joomla / Drupal 

 

1. Installing, Programming and Desing 

 Instalare Joomla 

 Instalare Joomla pe propriul computer folosind pachetul XAMPP .  

 Creare cont super utilizator, tipuri de utilizatori 

 Recuperare parola administrator 

 Autentificarea în 2 pași 

 Configurare site: denumire, site off-line,  metadate, setări SEO, setări 

cookie, localizare, ftp, baza de date. 

 Oprirea temporară a site-ului, gestiunea anunțurilor 

 Extensii: criterii de alegere, cât de sigure sunt 

 Concepte SEO 

 

2. Managementul articolelor: conținut, categorii, adăugare articole 

 
 Programarea apariției unui articol, restricționarea accesului 

 Imprimare, email sau pdf a unui articol direct din vizualizare 

 Configurarea parametrilor de afișarea a articolelor 

 Arhivarea articolelor 

 Ștergerea unui articol 

 Construirea primei pagini 
 Meniu: Crearea unui link către un articol 

https://helpx.adobe.com/ro/acrobat/tutorials.html


 

 

 

3. Editarea articolelor 

 

 utilizarea tuturor instrumentelor din bara de editare: imagine, link, modul, articol, 

tabel,  derulare mai departe, etc. 

 Gestiunea utilizatorilor: adăugare, modificare, ștergere, grupuri 

 

4. Gestiunea meniurilor 

 

 Meniu, elemente din meniu, schimbarea modului de afișare, ordonare 

 Instalarea, configurarea, schimbarea modelelor de afișare a paginilor site-ului 

 Instalarea/dezinstalarea, configurarea extensiilor, plugin, module 

 Instalarea, configurarea site-ului în mai multe limbi 

 

 

https://docs.joomla.org/ 

https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress 

https://www.drupal.org/documentation 

* Ghid WordPress pentru dezvoltatori Nicolae Sfetcu Publicat de MultiMedia Publishing   

Copyright 2018 Nicolae Sfetcu 

* Ghid WordPress pentru începători Nicolae Sfetcu Publicat de MultiMedia Publishing 

Copyright 2018 Nicolae Sfetcu 

* Joomla-Guide-Final 

* User-Manual-Joomla-3.0 
* Proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea siturilor web Nicolae Sfetcu Publicat de MultiMedia 

Publishing Copyright 2018 Nicolae Sfetcu 

 
 

III – CorelDRAW Graphics Suite 

 
1. Operațiuni ce se pot efectua cu CorelDRAW 

 
 Creare si formatare document 

 Creare si formatare diferite tipuri de text 

 Desenare diverse tipuri de forme 

 Adaugare efecte si umplere 

 Importare si formatare diverse tipuri de fisiere 

 Exportare in diferite formate 

 Operatiuni Master Page: blocare/deblocare, arata/ascunde, activare/dezactivare 

printare, etc 

 Printare si aranjare in pagina 

 Moduri de salvare a documentului  

 
*https://usermanual.wiki/corel/CDRAWGraphicsSuiteX6UGEN.866400542 

 
 

https://docs.joomla.org/
https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress
https://www.drupal.org/documentation
https://usermanual.wiki/corel/CDRAWGraphicsSuiteX6UGEN.866400542


 

 

IV – Adobe Photoshop 

 
1. Operațiuni ce se pot efectua cu Adobe Photoshop 

 

 Creare si formatare layer 
 Inserare si deschidere diferite tipuri de fisiere 

 Adaugare diferite tipuri de text 

 Diferite ajustari de culoare, luminozitate etc 

 Stergerea diferitelor efecte ale fisierului 

 Diverse operatiuni de marire/micsorare, numar de pixeli, rotatie  a fisierelor foto 

 Adaugare efecte noi 

 Salvare in diferite formate 

 

*https://help.adobe.com/archive/en/photoshop/cs6/photoshop_reference.pdf 

*Adobe_Photoshop_pentru_incepatori-Nicolae_Sfetcu 
 
 

V – Abby Fine Reader 

 
1. Operațiuni ce se pot efectua cu Abby Fine Reader 

 
 Transformare diverse tipuri de fisiere in fisiere text 

 Scanare documente 

 Citire,analizare si coractare document 

 Inserare cod de bare 

 Verificarea documentului 

 Adaugare separatoare in document 

 Salvare/trimitere document in diverse formate 

 

*https://pdf.abbyy.com/media/1676/users_guide.pdf 

 

 

VI – Office 365  

 
1. Componente pachet Office 365 - Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange 

 

 Teams- Manage and monitor Teams 

 OneDrive - Sync installation options 

 OneDrive - Configure sync on MS Windows 

 Share point  

 Exchange 

 

*https://docs.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/ 
 

 

https://help.adobe.com/archive/en/photoshop/cs6/photoshop_reference.pdf
https://pdf.abbyy.com/media/1676/users_guide.pdf
https://docs.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/


 

 

VII – Baze de date  (SQL My SQL) 
 

1. Operațiuni ce se pot efectua cu Baze de date  (SQL My SQL) 

 

 Import / export baza de date 

 Adaugare / stergere user 

 Stabilire privilegii user 

 Modificare prefix 

 Cautare 

 

*https://downloads.mysql.com/docs/mysql-tutorial-excerpt-5.7-en.pdf 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://downloads.mysql.com/docs/mysql-tutorial-excerpt-5.7-en.pdf

