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I. Preliminarii 

Curriculum la unitatea de curs “Administrarea serverelor” este un document normativ şi obligatoriu 

pentru realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare în grupele anului IV, specialitatea Reţele de 

calculatoare. Ca unitate de curs de specialitate, Administrarea serverelor are drept scop principal 

formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice ale elevului în bazată următoarelor: 

− îmbinării proceselor de predare-învăţare a cunoştinţelor teoretice cu activităţile practice 

la calculator; 

− adaptării cunoştinţelor predare la vârsta elevilor; 

− interdisciplinarităţii; 

− adecvării metodelor de predare-învăţare la instruirea asistată de calculator; 

− echilibrării încărcăturii informaţionale şi continuităţii între clase şi trepte de învăţământ 

prin eşalonarea materialului studiat în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevului şi 

în concordanţă cu performanţele programelor de instruire, programelor de aplicaţii şi 

programelor de sistem ale calculatorului;  

− diferenţierii şi individualizării predării-învăţării;  

− stabilirii unui nivel obligatoriu de pregătire în domeniul informaticii şi formării 

capacităţilor de avansare în însuşirea temelor necunoscute şi în aplicarea tehnologiilor 

informaţionale modern. 

Unităţile de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului de instruire la 

modulul în cauză: 

F.01.O.011 Asamblarea si depanarea calculatoarelor personale; 

F.02.O.013 Administrarea sistemelor de operare; 

S.05.O.019 Arhitectura reţelelor de calculatoare; 

S.06.O.020 Bazele electrotehnicii şi electronicii; 

S.06.O.021 Mentenanţa reţelelor de calculatoare; 

S.07.O.022 Asistenţă pentru tehnologii wireless; 

S.07.O.023 Asistenţă în administrarea protocoalelor de rutare; 

S.07.O.024 Asistenţă în securitatea reţelelor de calculatoare. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Cursul îşi propune să ofere elevilor noţiuni fundamentale despre administrarea serverelor în 

perspectiva înţelegerii cât mai profunde a sistemelor de operare în reţea folosite, precum şi pentru a 

permite utilizarea unui sistem de operare în reţea in procesul de lucru. 

Valoarea formativă a disciplinei : 

− Familiarizarea cu noţiunile elementare despre sistemele de operare în reţea. 

− Formarea deprinderilor de comparare şi evaluare ale sistemelor de operare în reţea. 

− Formarea noţiunilor de bază privind resursele fizice şi logice ale unui server şi modul în 

care sunt puse la dispoziţia utilizatorului prin intermediul sistemului de operare. 

− Formarea deprinderilor de lucru cu sistemele de operare în reţea. 

Studiul disciplinei “ Administrarea serverelor” are caracter teoretic şi aplicativ. 
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După studierea acestui modul, elevul va fi capabil să: 

− Să instaleze și să configureze servere,; 

− Să configureze conturile de utilizatori; 

− Să configureze serviciile de rețea; 

− Să configureze politicile de grup; 

− Să Să monitorizeze lucrul serverelor. 

Competenţele cu caracter cognitiv şi aplicativ, obţinute ca rezultat al studierii acestui modul, vor sta la 

baza însuşirii conştiente a celorlalte module de specialitate.   

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale specifice modulului sunt: 

CS1. Realizarea infrastructurii pe baza politicilor de grup. 

CS2. Administrarea conturilor de utilizator. 

CS3. Administrarea şi optimizarea serviciilor. 

CS4. Configurarea accesului de la distanţă. 

CS5. Efectuarea monitorizării NOS (Windows Server, Linux). 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VIII 120 30 30 60 Examen 4 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Sisteme de operare pentru reţele. 

UC1. Configurarea serverului. 1. Sisteme Windows, Linux. 

2. Instalarea Windows Server  - metodele şi tipurile de 
instalare. Cerinţe hardware. 

3. Sarcini Server Core. 

4. Service Manager şi Instrumente de administrare. 

5. PowerShell 3.0. CMDleturile principale şi sintaxa. 

A1. Analiza sistemelor de operare pentru reţele. 

A2. Crearea unei maşini virtuale. 

A3. Instalarea unui sistem de operare în reţea. 

A4. Setarea sarcinilor tipice după instalarea Windows Server  
. 

A5. Configurarea Server Core. 

A6. Utilizarea Windows PowerShell ISE 

2. Politicile de grup 

UC2. Configurarea infrastructurii în 
baza politicilor de grup. 

6. Politici de grup. 

7. Obiectivele politicii de grup. 

8. Administrarea politicilor de grup. 

9. Roluri server şi caracteristici. 

A7. Planificarea politicilor de grup. 

A8. Realizarea obiectelor politicilor de grup. 

A9. Administrarea politicii de grup. 

A10. Aplicarea politicilor de grup. 

A11. Remedierea problemelor prin politici de aplicaţii. 

A12. Administrarea calculatoarelor utilizatorilor prin 
intermediul politicilor de grup. 

3. Şabloane administrative 

UC3. Planificarea şabloanelor de 
administrare. 

10. Group Policy Preferences. 

11. GSPI. 

A13. Configurarea  mecanismului Group Policy Preferences. 

A14. Administrarea aplicaţiilor cu ajutorul GPSI. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

12. Servicii. A15. Administrarea conturilor de utilizator. 

A16. Administrarea serviciilor. 

4. Conturi de utilizator 

UC4. Administrarea conturilor de 
utilizator. 

13. Crearea conturilor de utilizator. 

14. Atributele unui cont de utilizator. 

A17. Configurarea atributelor obiectului utilizatorului. 

A18. Automatizarea creării conturilor de utilizator. 

5. Controlere virtuale 

UC5. Configurarea controlerelor 
virtuale ale domeniului. 

15. Controler de domeniu. 

16. Active Directory. 

17. Baza de date AD. 

A19. Configurarea controlerului de domeniu accesibil numai 
pentru citire. 

A20. Administrarea AD DS. 

A21. Mentenanţa serviciului de domeniu Active Directory. 

A22. Mentenanţa bazei de date AD DS. 

6. Serverul DNS 

UC6. Administrarear serverului DNS. 18. Roluri ale serverului DNS. 

19. Zone DNS. 

20. Erori DNS. 

21. Configurarea DNS. 

22. Depanarea DNS. 

23. Accesul la distanţă. 

A23. Configurarea rolurilor serverului DNS. 

A24. Configurarea zonelor DNS. 

A25. Configurarea transferurilor zonelor DNS. 

A26. Remedierea problemelor DNS. 

A27. Configurarea DNS. 

A28. Depanarea DNS. 

A29. Configurarea accesului de la distanţă. 

A30. Depanarea accesului de la distanţă. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

7. Accesul la reţea 

UC7. Configurarea accesului la 
reţea. 

24. Serverul VPN. 

25. Accesul la distanţă. 

26. Configuraea setărilor de reţea, conexiunii la 
domeniul Active Directory (normal şi variantele 
Offline Domain Join), activarea serverului. 

27. Servicii de sistem. Control de la distanţă (RSAT, 
WinRM, WS-Management, RDP, PowerShell). 

28. Servicii "On Premises”. Tipuri de servicii cloud - IaaS, 
PaaS, SaaS. Nori publici şi privaţi. 

29. Direct Access. 

30. NPS. 

A31. Configurarea accesului VPN. 

A32. Analiza politicilor de reţea 

A33. Depanarea accesului de la distanţă.  

A34. Configurarea DirectAccess. 

A35. Instalarea, configurarea şi depanarea rolurilor Network 
Policy Server. 

8. Serverul de politici de reţea (Network Policy Server) 

UC8. Utilizarea serverului de politici 
de reţea. 

31. Serverul RADIUS. 

32. Autentificrea în reţea. 

33. Protejarea accesului la reţea. 

A36. Configurarea clientului şi serverului RADIUS (Remote 
Authentication Dial-In User Service) 

A37. Metode de autentificare NPS. 

A38. Monitorizarea NPS. 

A39. Depanarea NPS. 

9. Protecția accesului în reţea (Network Access Protection) 

UC9. Administrarea Network Access 
Protection. 

34. NAP. 

35. Servicii de acces la reţea. 

A40. Înţelegerea modului de funcţionare a NAP. 

A41. Configurarea NAP. 

A42. Monitorizarea NAP. 

A43. Depanarea NAP. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

A44. Optimizarea serviciilor de fişiere. 

10. Administrarea resurselor 

UC10. Administrarea resurselor. 36. File Server Resource Manager (FSRM). A45. Utilizarea FSRM  pentru administrarea cotelor, ecrane de 
fişiere и Storage Reports 

A46. Configurarea sarcinilor Classification Management и File 
Management 

A47. Utilizarea Distributed file System (DFS). 

A48. Configurarea namespace DFS. 

A49. Configuraera şi depanarea replicării DFS. 

A50. Configurarea criptării şi a parametrilor avansate de audit. 

11. Criptarea fişierelor de reţea 

UC11. Criptarea informaţiei. 37. EFS (Encrypting File System). A51. Configurarea funcţiilor suplimentare de audit. 

A52. Utilizarea programelor de criptare. 

A53. Criptarea fişierelor. 

A54. Monitorizarea Windows Server. 

12. Mijloace de monitorizare 

UC12. Monitorizarea serverului. 38. Performance Monitor. 

39. Jurnalizarea. 

40. Imaignea serverului 

41.  

A55. Utilizarea Performance Monitor. 

A56. Utilizarea jurnalului de evenimente. 

A57.  Implementarea imaginii serverului. 

A58. Mentenanţa imaginii serverului. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

13. Deploymentul serverului  

UC13. Implementarea 
deploymentului serverului. 

42. WDS (Windows Deployment Services) A59. Utilizarea  WDS. 

A60. Administrarea WDS. 

A61. Administrarea actualizărilor (patch) 

14. Actualizări Windows 

UC14. Actualizarea serverului. 43. WSUS (Windows Server Update Services) A62. Implementarea actualizărilor cu WSUS. 

15. Virtualizarea SO 

UC15. Virtualizare SO.  44. Virtualizarea. 

45. Hyper-V 3.0.. Cerinţe hardware Hyper-V 3.0. 

46. Mecanisme Desktop Virtualization, Presentation 
Virtualization, Application Virtualization. 

47. Setările de gestionare dinamică a memoriei şi VM 
Integration Services. 

48. Hard disk-uri virtuale. VHD şi VHDX. 

49. Comutator virtual Hyper-V 3.0. Lucrul cu interfeţe de 
reţea virtuale. 

A63. Utilizarea mecanismelor de virtualizare. 

A64. Setarea gestionării dinamice a memoriei. 

A65. Virtualizarea hard disk-urilor. 

A66. Utilizarea snapshot-urilor 

A67. Configurarea interfeţelor de reţea virtuale. 

 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Sisteme de operare în reţea 8 2 2 4 

2. Politicile de grup 8 2 2 4 

3. Şabloane administrative 8 2 2 4 

4. Conturi de utilizator 8 2 2 4 

5. Controlere virtuale 8 2 2 4 

6. Serverul DNS 8 2 2 4 

7. Accesul la reţea 8 2 2 4 

8. Serverul de politici de reţea 8 2 2 4 

9. Protecția accesului în reţea 8 2 2 4 

10. Administrarea resurselor 8 2 2 4 

11. Criptarea fişierelor de reţea 8 2 2 4 

12. Mijloace de monitorizare 8 2 2 4 

13. Deploymentul serverului 8 2 2 4 

14. Actualizări Windows 8 2 2 4 

15. Virtualizarea  8 2 2 4 

 Total 120 30 30 60 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Sisteme de operare în reţea 

Instalarea Windows Server Maşina virtuală Demonstraţie Săptămâna 2 

2. Configurări de bază Windows Server 

Service Manager şi 
instrumente de 
administrare 

Portofoliu Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 3 
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Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

3. Politici de grup 

Administrarea politicilor 
de grup 

Politică de grup Demonstraţie Săptămâna 4 

Aplicarea politicilor de 
grup 

Proiect  Prezentarea 
proiectului  

Săptămâna 5 

4. Şabloane administrative 

Configurarea Group Policy 
Preferences 

Portofoliu Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 6 

5. Gestiunea utilizatorilor 

Administrarea conturilor 
de utilizator 

Portofoliu Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 7 

6. Servere DNS 

Configurarea şi depanarea 
DNS 

DNS configurat şi depanat  Demonstraţiei Săptămâna 9 

7. Accesul la reţea 

Configurarea şi depanarea 
accesului la reţea 

Acces la reţea configurat şi 
depanat 

Demonstraţie  Săptămâna 11 

8. Securitatea serverelor 

Protecţia accesului la reţea Portofoliu Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 12 

Criptarea resurselor Proiect Prezentarea 
proiectului  

Săptămâna 13 

9. Monitorizarea serverelor 

Mijloacele de monitorizare 
a serverului 

Portofoliu Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 14 

10. Virtualizarea sistemelor 

Mecanisme de virtualizare Proiect  Prezentarea 
proiectului  

Săptămâna 15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Realizarea infrastructurii în baza politicilor de grup. 

2. Administrarea calculatoarelor utilizatorilor cu ajutorul politicilor de grup. 

3. Administrarea conturilor de utilizator. 

4. Mentenanţa serviciului de domeniu Active Directory. 
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5. Configurarea şi depanarea DNS. 

6. Configurarea şi depanarea accesului de la distanţă. 

7. Instalarea, configurarea şi depanarea NPS. 

8. Realizarea sistemului de protecţie a accesului în reţea(NAP). 

9. Configurarea cotelor şi ecranelor de fişiere, folosind FSRM. 

10. Configurarea namespace DFS şi replicaţiei. 

11. Criptarea şi restaurarea fişierelor. 

12. Realizarea funcţiilor suplimentare de audit. 

13. Monitorizarea Windows Server. 

14. Implementarea şi mentenanţa imaginii serverului. 

15. Administrarea actualizărilor. 

IX. Sugestii metodologice 

Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în procesul de formare a competenţelor se vor realiza 

în cadrul unor forme de organizare a acţiunii didactice. În procesul de instruire, componentele 

competenţei se formează prin sarcini didactice cu caracter de problemă, prin adaptarea unei 

game de tehnici interactive care asigură o educaţie dinamică, formativă, motivaţională, reflexivă 

şi continuă. 

Metodele recomandate pentru a fi utilizate în procesul de predare-învăţare sunt: 

Simularea şi modelarea. Simularea este utilizată pentru prezentarea la faza iniţială a unor 

concepte, oferind posibilitatea de ghidare a activităţii elevului în bază de situaţii practice. Prin 

intermediul acestei metode se pot reda diverse situaţii, raţionamente în configurarea şi 

administrarea unui server.  

Această metodă poate fi utilizată la următoarele unităţi de conţinut: 

 Politicile de grup. 

 Şabloane administrative. 

 Protecţia accesului în reţea. 

 Administrarea resurselor. 

 Criptarea fişierelor de reţea. 

 Virtualizarea. 

Problematizarea mai poate fi denumită şi predare prin rezolvare de probleme sau predare 

productivă de probleme. Conform acestei metode, instruitul este pus în faţa unor dificultăţi 

create în mod deliberat, şi prin depăşirea lor învaţă ceva nou. „Punctul forte” al metodei îl 

constituie situaţia-problemă. Din această cauză este necesar de a formula corect situaţia. La 

crearea situaţie de tip problemă se va ţine cont de următoarele caracteristici: 

A. Situaţia trebuie să prezinte o dificultate pentru instruit, iar pentru a găsi soluţia, acesta se 

va confrunta cu efort de gândire;  
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B. Situaţia trebuie să prezinte interes, astfel încât acesta să acţioneze spre a rezolva 

problema;  

C. Situaţia trebuie să orienteze activitatea instruitului spre a rezolva problema şi de al 

cointeresa pe acesta de a dobândi noi cunoştinţe;  

D. Rezolvarea situaţiei nu va fi posibilă fără a apela la resurselor recent dobândite. 

Prin intermediul situaţiei create, instruitul este cointeresat de a studia, analiza şi a participa la 

rezolvarea problemei. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea a patru etape: 

1. Formularea problemei – este descrisă situaţia problemă, explicarea, după necesitate a 

diferitor puncte cheie, care ar permite  instruitului să perceapă problema;  

2. Studierea problemei – se lucrează în mod independent, sunt reactualizate anumite 

resurse;  

3. Determinarea soluţiei – în cadrul acestei etape sunt pregătite resursele necesare, se 

descoperă mijloacele care duc la rezolvarea problemei şi este analizat modul de aplicare 

a acestora în determinarea soluţiei;  

4. Obţinerea rezultatului final – se analizează rezultatul obţinut şi formate anumite concluzii. 

Această metodă poate fi folosită la următoarele unităţi de învăţare: 

 Politicile de grup. 

 Accesul la reţea. 

 Administrarea resurselor. 

 Criptarea fişierelor de reţea. 

 Mijloace de monitorizare. 

 Deploymentul serverului. 

Algoritmizarea reprezintă o metodă de predare-învăţare bazată pe utilizarea şi valorificarea 

algoritmilor în procesul de instruire. Algoritmul de instruire se reprezintă sub forma unui grup 

de scheme, unui set de operaţii, iar prin parcurgerea lor într-o ordine bine stabilită duce la 

rezolvarea unui set de probleme caracteristice unei familii de situaţii. În rezultatul aplicării 

acestei metode se va oferi posibilitatea elevului de a elabora treptat propriile scheme, aplicabile 

în diferite circumstanţe didactice. 

Această metodă poate fi folosită la următoarele unităţi de învăţare: 

 Politicile de grup. 

 Şabloane administrative. 

 Conturi de utilizator. 

 Accesul la reţea. 

 Protecţia accesului în reţea. 

 Deploymentul serverului. 

 Actualizări Windows. 

Instruirea asistată de calculator este o metodă didactică care valorifică principiile de modelare 

şi analiză cibernetică. Prin intermediul calculatorului se pune la dispoziţia elevului un set de 

probleme, care necesită a fi analizate, completate sau elaborate. Utilizarea metodei va oferi 

posibilitatea de organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile 

fiecărui student; stimularea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi întrebări ce vizează 

depistarea unor lacune, probleme, situaţii-problemă; rezolvarea sarcinilor didactice prezentate 
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anterior prin reactivarea sau obţinerea informaţiilor necesare de la resursele informatice 

apelate prin intermediul calculatorului; realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea 

unor teme, module de studiu, lecţii; asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a 

creativităţii studentului. 

Această metodă poate fi folosită la următoarele unităţi de învăţare: 

 Sisteme de operare în reţea. 

 Politicile de grup. 

 Conturi de utilizator. 

 Serverul DNS. 

 Accesul la reţea. 

 Administrarea resurselor. 

 Deploymentul serverului. 

Metoda studiul de caz valorifică o situaţie reală care se analizează şi se rezolvă. Aşa cum 

problemele rezolvate în stilul orientat pe obiecte au un grad sporit de dificultate, sunt cazuri 

când este necesar de a prezenta studentului probleme deja rezolvate. Avantajul metodei, constă 

în faptul că fiecare dintre elev îşi va aduce aportul la analiza şi rezolvarea problemei. În utilizarea 

acestei metode se conturează câteva etape: 1) Selectarea şi prezentarea cazului; 2) Organizarea 

echipelor de lucru; 3) Prelucrarea şi conceptualizarea; 4) Structurarea finală a studiului. 

Această metodă poate fi folosită la următoarele unităţi de învăţare: 

 Controlere virtuale. 

 Serverul DNS. 

 Accesul la reţea. 

 Protecția accesului în reţea. 

 Criptarea fişierelor de reţea. 

 Mijloace de monitorizare. 

Instruirea prin proiecte reprezintă o modalitate de instruire/autoinstruire graţie căreia elevii, dar 

mai ales elevii efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată într-un 

produs ce poate fi un obiect, un aparat, o instalaţie, o culegere tematică, un album, o lucrare 

ştiinţifică etc. 

Această metodă poate fi folosită la următoarele unităţi de învăţare: 

 Protecţia accesului în reţea. 

 Administrarea resurselor. 

 Criptarea fişierelor de reţea. 

 Virtualizarea. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării 

pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări 

formative şi evaluări sumative (finale) ce ţin de interpretarea creativă a informaţiilor şi de 

capacitatea de a rezolva situaţiile de problemă.  



16 / 22 

Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învăţare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării selective 

sau individuale.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va 

aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, 

prezentarea proiectelor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele 

didactice informează elevul despre nivelul de performanţă; îl motivează să se implice în 

dobîndirea competenţelor profesionale. 

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a unei situaţii de 

problemă din contexte profesionale variate, care solicită elevului demonstrarea competenţei 

profesionale. Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul 

profesional al elevului spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor 

fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului realizat de 

către elev. 

Portofoliul reprezintă o metodă complexă de evaluare în care un rezultat al evaluării este 

elaborat pe baza aplicării unui ansamblu variat de probe şi instrumente de evaluare. Portofoliul, 

de regulă este realizat pe o perioadă mai îndelungată (în decursul mai multor ore). Conţinutul 

unui portofoliu este reprezentat de rezultatele la: lucrări practice, studiul individual, investigaţii, 

referate şi proiecte, observarea sistematică la clasă, autoevaluarea elevului, chestionare de 

atitudini etc. Alegerea elementelor ce formează portofoliul este realizată de către profesor 

(astfel încât acestea să ofere informaţii concludente privind pregătirea, evoluţia, atitudinea 

elevului) sau chiar de către elev (pe considerente de performanţă, preferinţe etc.). Structurarea 

evaluării sub forma de portofoliu se dovedeşte deosebit de utilă, atât pentru profesor, cât şi 

pentru elev sau părinţii acestuia. Pentru a realiza o evaluare pe bază de portofoliu, profesorul: 

 va comunica elevilor intenţia de a realiza un portofoliu, adaptând instrumentele de 
evaluare ce constituie “centrul de greutate” ale portofoliului la specificul unităţii de 
învăţare; 

 va alege componentele ce formează portofoliul, dând şi elevului posibilitatea de a 
adăuga piese pe care le consideră relevante pentru activitatea sa; 

 va evalua separat fiecare piesă a portofoliului în momentul realizării ei, dar va asigura şi 
un sistem de criterii pe baza cărora să realizeze evaluarea globală şi finală a 
portofoliului; 

 va pune în evidenţă evoluţia elevului, particularităţile de exprimare şi de raportare a 
acestuia la aria vizată; 

 va integra rezultatul evaluării portofoliului în sistemul general de notare. 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor în cadrul orelor: 

− teoretice se va realiza prin teste, exemple de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică 

etc.; 
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− de laborator se va realiza prin elaborarea de către elev, în termeni concreţi, a sarcinilor 

avînd la bază unităţile de conţinut studiate în cadrul orelor teoretice precum şi abilităţile 

anterior dezvoltate; 

− de studiu individual se va realiza prin studierea de către elev a materialelor suplimentare 

decît cele oferite în cadrul orelor de tip contact direct şi prezentarea de portofolii pentru 

anumite unităţi de conţinut, prin care elevul îşi va demonstra abilităţile formate.  

Evaluarea produselor elaborate de către elevi se vor realiza în baza următoarelor criterii: 

Pentru produse elaborate în formă de portofoliu: 

− Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

− Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

− Coerenţa şi logica expunerii. 

− Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

− Gradul de originalitate şi de noutate. 

− Nivelul de erudiţie. 

− Modul de structurare a lucrării. 

− Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

Pentru produse elaborate în formă de studiu de caz:  

− Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

− Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora; 

− Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a cazului 

analizat. 

− Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz. 

− Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi formularea. 

− Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 

− Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, adaptarea conţinutului. 

− Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării. 

− Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

− Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

− Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a cazului 

analizat. 

− Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz. 

Pentru produse elaborate în formă de proiecte:  

− Validitatea proiectului  gradul în care acesta acoperă unitar şi coerent, logic şi 

argumentat tema propusă. 

− Completitudinea proiectului  felul în care au fost evidenţiate competentele şi abilităţile 

de ordin teoretic şi practic şi maniera în care acestea servesc conţinutului. 

− Elaborarea şi structura proiectului  acurateţea, rigoarea, logica şi argumentarea ideilor, 

corectitudinea concluziilor. 

− Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, semnificaţia datelor colectate. 

− Creativitatea  gradul de noutate pe care-l aduce proiectul în soluţionarea problemei. 
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Pentru produse elaborate în formă de teste:  

− Corespunderea rezolvării propuse de condiţiile indicate în item. 

− Corectitudinea metodei utilizate de rezolvare. 

− Corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori. 

− Calitatea grafică a prezentării răspunsului. 

În calitate de produse pentru măsurarea competenţelor se vor folosi: 

 Serverul instalat. 

 Serverul configurat. 

 Politici de grup. 

 Şabloane de administrare. 

 Conturi de utilizator. 

 Controlerele virtuale ale domeniului. 

 Serverul DNS configurat. 

 Setările de acces la reţea. 

 Serverul de politici de reţea configurat. 

 Network Access Protection configurat. 

 Programe de criptare configurate. 

 Rapoarte de monitorizare a serverului. 

 Deployment implementat. 

 Server actualizat. 

 Sistem de operare virtualizat. 

Lista orientativă a categoriilor de produse și procese, recomandate pentru evaluarea 

competențelor funcțional-acționare este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse/procese pentru 
evaluarea competențelor 

profesionale 
Criterii de evaluare a produselor/proceselor 

1. Serverul instalat.  Corespunderea cerinţelor tehnice; 

 Corectitudinea partiționării harddisk-ului; 

 Selectarea sistemului de fișiere optim; 

 Respectarea ordinii paşilor algoritmului de 
instalare 

 Corectitudinea configurării inițiale a serverului. 

2. Serverul configurat.  Relevanța rolurilor instalate; 

 Respectarea algoritmului de instalare a fiecărui 
rol; 

 Productivitatea fiecărui rol; 

 Funcționalitatea fiecărui rol și nivelul de 
securitate. 

3. Politici de grup  Corectitudinea configurărilor setărilor 
politicilor de grup; 
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Nr. 
crt. 

Produse/procese pentru 
evaluarea competențelor 

profesionale 
Criterii de evaluare a produselor/proceselor 

 Completitudinea configurărilor politicilor de 
grup; 

 Productivitatea șabloanelor administrative și 
de securitate; 

 Corespunderea ordinii proceselor și a 
precedenței; 

 Corectitudinea creării copiilor de rezervă și 
restaurării obiectelor ploiticilor de grup. 

4. Șabloane de administrare  Corectitudinea configurării mecanismului 
Group Policy Preferences; 

 Corectitudinea administrării calculatoarelor 
client; 

 Corectitudinea administrării conturilor de 
utilizator și serviciilor. 

5. Conturi de utilizator  Corectitudinea creării conturilor de utilizator; 

 Corectitudinea configurării atributelor 
obiectelor utilizatorului; 

 Automatizarea managementului conturilor de 
utilizatori; 

6. Controlere virtuale  Completitudinea realizării de controlere 
virtuale; 

 Corectitudinea setării controlerelor virtuale 
numai pentru citire; 

 Corectitudinea configurării Activ Directory; 

 Relevanța unui controler virtual. 

7. Serverul DNS configurat.  Corectitudinea instalării rolului DNS Server; 

 Corectitudinea configurării rolului DNS Server; 

 Corectitudinea configurării zonelor DNS; 

 Productivitatea depanării DNS Server. 

8. Setările de acces la reţea.  Corectitudinea configurării accesului VPN; 

 Relevanța monitorizării politicilor de rețea; 

 Corectitudinea depanării accesului la distanță; 

 Corectitudinea configurării Direct Access. 

 Relevanța depanării serverului de politici de 
rețea. 

9. Serverul de politici de reţea 
configurat. 

 Corectitudinea configurării RADIUS client și 
server; 

 Corespunderea utilizării metodelor de 
autentificare; 

 Relevanța și completudinea testării la 
penetrare; 
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Nr. 
crt. 

Produse/procese pentru 
evaluarea competențelor 

profesionale 
Criterii de evaluare a produselor/proceselor 

 Relevanța depanării serverului de politici de 
rețea 

10. Network Access Protection 
configurat. 

 Corectitudinea configurării setărilor Network 
Access Protection; 

 Corectitudinea realiazării sistemului de 
protecție NAP; 

 Relevanța optimizărilor fișierelor serviciilor. 

 Corectitudinea cepanarea NAP. 

11. Programe de criptare 
configurate 

 Corectitudinea criptării fișierelor de rețea; 

 Corectitudinea restabilirii fișierelor criptate; 

 Corectitudinea configurării funcțiilor de audit; 

 Relevanța testării integrității fișierelor. 

12. Rapoarte de monitorizare a 
serverului. 

 Corespunderea utilzării mijloacelor de 
monitorizare a serverului; 

 Relevanța monitorizării performanțelor 
serverului (Performance Monitor); 

 Corectitudinea Jurnalizării sistemului; 

 Productivitatea utilizării jurnalelor de 
evenimente. 

13. Deployment implementat  Corectitudinea InstalăriiWDS; 

 Corectitudinea Setarea rolurilor necesare; 

 Selectarea imaginilor necesare; 

 Corespunderea utilizării utilitarelor (Windows 
Automated Installation Kit (WAIK)); 

 Relevanța personalizării imaginii sistemului; 

 Corectitudinea configurării rolurilor serverului; 

14. Server actualizat.  Corectitudinea Instalarea rolurilor necesare; 

 Corectitudinea Instalarea WSUS; 

 Relevanța selectării produselor actualizabile; 

 Corectitudinea sincronizării actualizărilor; 

 Corectitudinea configurării actualizărilor 
automate; 

 Corectitudinea creării de reguli de actualizare. 

15. Sistem de operare virtualizat.  Corectitudinea instalării rolului Hyper-V; 

 Corectitudinea configurării rolului Hyper-V; 

 Corectitudinea instalării mașinilor virtuale; 

 Corectitudinea configurării utilitare Hyper-V 
pentru administrare la distanță. 

http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=696dd665-9f76-4177-a811-39c26d3b3b34
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=696dd665-9f76-4177-a811-39c26d3b3b34
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Hardware: 

 Calculatoare: 

Prtocesor: 2GHz,  

Memorie operativă: 4GB, 

Unitate de stocare: 500GB, 

Placă de rețea Ethernet: 100Mbps. 

 Proiector. 

Software: 

 Hyper-V. 

 Vmware player. 

 Windows server (vm). 

 Windows 10 (vm). 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1.  Introducing Windows Server 2012. 

www.books.google.com 

Internet 

2.  Mastering Windows Server 2012 R2. 

www.books.google.com 

Internet 

3.  Windows Server 2012 Unleashed. 

www.books.google.com 

Internet 

4.  Windows Server 2012: Up and Running. 

www.books.google.com 

Internet 

5.  Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook. 

www.books.google.com 

Internet 

6.  MCSA Guide to Installing and Configuring Microsoft Windows 
Server. 

www.books.google.com 

Internet 

7.  Training Guide Administering Windows Server 2012 R2. 

www.books.google.com 

Internet 

8.  Olaf Kirch. Linux Network Administrator's Guide. Editura 
O'Reilly Universitatea din Michigan, 2008. 

www.books.google.com 

Internet 

9.  James Kirkland, David Carmichael, Christopher L. Tinker. 
Linux Troubleshooting for System Administrators and Power 
Users. Editura Prentice Hall, 2006. 

Internet 

https://books.google.com/books?id=doJ7YdxkXtwC&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEIWTAG
http://www.books.google.com/
https://books.google.com/books?id=b4AKWdifLYYC&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEILzAB
http://www.books.google.com/
https://books.google.com/books?id=fctkB13bWS4C&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEIJTAA
http://www.books.google.com/
https://books.google.com/books?id=9ekC1NiB3w0C&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEIOTAC
http://www.books.google.com/
https://books.google.com/books?id=cq1GVBs8sXUC&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEIQTAD
http://www.books.google.com/
https://books.google.com/books?id=WcNdAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEISTAE
https://books.google.com/books?id=WcNdAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEISTAE
http://www.books.google.com/
https://books.google.com/books?id=8UuPAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=windows+server+2012&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9yvfEvLTOAhXsJJoKHTKFCIEQ6AEIUTAF
http://www.books.google.com/
https://www.google.md/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olaf+Kirch%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.md/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22O%27Reilly+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.books.google.com/
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Kirkland%22&sa=X&ved=0ahUKEwi_uqbmzt_QAhXL7BQKHXF3AS0Q9AgIVzAH
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Carmichael%22&sa=X&ved=0ahUKEwi_uqbmzt_QAhXL7BQKHXF3AS0Q9AgIWDAH
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+L.+Tinker%22&sa=X&ved=0ahUKEwi_uqbmzt_QAhXL7BQKHXF3AS0Q9AgIWTAH
https://books.google.com/books?id=FyRhZJ3h3VQC&pg=PA111&dq=linux&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi_uqbmzt_QAhXL7BQKHXF3AS0Q6AEIUzAH
https://books.google.com/books?id=FyRhZJ3h3VQC&pg=PA111&dq=linux&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi_uqbmzt_QAhXL7BQKHXF3AS0Q6AEIUzAH
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

www.books.google.com 

10.  Hunt, Craig. LINUX - Administrarea serverului DNS. Editura: 
TEORA 

Biblioteca 

11.  Hunt, Craig. Linux- Servere de rețea. Editura Teora. Biblioteca 

12.  Administrarea serverului Windows. 

www.winadmin.ro/ 

Internet 

13.  Instalarea şi întreţinerea Windows Server 2008. 

www.technoblogical.com/windows-server-2008 

Internet 

14.  Специалист | Курс M20411B - Администрирование 
Windows Server 2012 [2013 / TELESYNC (TS)]. 

www.torrentsmd.com/download.php?id=1413196 

Internet 

15.  Advanced Training | Курс M20410C - Основы Windows 
Server 2012 R2 [2013 / TELESYNC (TS)]. 

www.torrentsmd.com/download.php?id=1413192 

Internet 

 

 

http://www.books.google.com/
https://www.librariaonline.ro/autori/hunt_craig
https://www.librariaonline.ro/edituri/teora
https://www.librariaonline.ro/autori/hunt_craig
http://www.winadmin.ro/
http://www.technoblogical.com/windows-server-2008
http://www.torrentsmd.com/download.php?id=1413196
http://www.torrentsmd.com/download.php?id=1413192

