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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Şef local menţionat între spaţiul dintre Dunăre şi Mare care bate monedă proprie: 

a) Ivanco; 

b) Seslav; 

c) Balica; 

d) Dobrotici. 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Mişcarea reformatoare cunoscută sub numele de Carta 77 a fost declanşată în: 

a) Cehoslovacia; 

b) Ungaria; 

c) Polonia; 

d) Albania. 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Document programatic revoluţionar elaborat în luna august 1848 la Cernăuţi: 

a) "Petiţiunea proclamaţie"; 

b) "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei"; 

c) "Petiţia ţării"; 

d) "Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova". 
 

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Fondatorii societăţii secrete Frăţia au fost: 

a) Ion C. Brătianu, Ioan Heliade Rădulescu şi P.P. Carp; 

b) Nicolae Bălcescu, Ion I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti; 

c) Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi Christian Tell; 

d) Radu Golescu, August Treboniu Laurian şi Titu Maiorescu. 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Regele maghiar Ştefan I îl învinge pe conducătorul local din spaţiul românesc: 

a) Gelu; 

b) Menumorut; 

c) Gyula; 

d) Farcaş. 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Lider comunist român care a insistat, alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru o intervenţie militară 

fermă împotriva revoltei anticomuniste de la Budapesta: 

a) Constantin Cristescu; 

b) Lucreţiu Pătrăşcanu; 

c) Gheorghe Tătărescu; 

d) Emil Bodnăraş. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Organul de presă al Partidului Naţional Moldovenesc, Cuvântul Moldovenesc era condus de: 

a) Iancu Flondor; 

b) Ion Inculeţ; 

c) Onisifor Ghibu; 

d) Sextil Puşcariu. 
 

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Grupare politică ce afirma că România va deveni "o ţară mândră ca soarele de pe cer": 

a) ţărăniştii; 

b) liberalii; 

c) legionarii; 

d) social-democraţii. 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Stat în cadrul căruia reforma constituţională din anul 1962 a stabilit ca preşedintele să fie ales de cetăţeni 

prin vot universal, nu de un colegiu electoral, ca până atunci: 

a) SUA; 

b) Franţa; 

c) Germania; 

d) Italia. 
 

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

În guvernul Petru Groza  a ocupat funcţia de ministru secretar de stat şi un membru al PNŢ: 

a) Emil Haţieganu; 

b) Mihail Romniceanu; 

c) Nicolae Rădescu; 

d) Alexandru Drăghici. 
 

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

 

Dictatul de la Viena, din 23 august 1939, impus statului român de Germania şi Italia a însemnat anexarea 

unei părţi a Transilvaniei la Ungaria; tratativele de la Craiova, acceptate de România, au dus la pierderea 

Cadrilaterului, încorporat Bulgariei. 
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12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Otomanii au sporit presiunea asupra Ţărilor Române prin anexarea unor teritorii: Tighina şi Brăila au 

devenit raiale, iar Banatul a devenit Paşalâcul de la Timişoara; obligaţiile Principatului Transilvaniei au 

fost mult mai uşoare decât ale celorlalte Ţări Române, din cauza poziţiei lui mai puţin expuse şi a 

vecinătăţii altei mari puteri a epocii, Regatul Ungariei. 
 

13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Ultimul bastion al legalităţii interbelice, monarhia, a fost înlăturat - regele Mihai a fost obligat să abdice; 

după modelul sovietic al colhozurilor, au fost create gospodăriile agricole de stat (GAS). 
 

14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Mişcarea fascistă a ajuns la putere prin presiune, în urma Marşului asupra Romei; în aceste condiţii, 

prim-ministrul Benito Mussolini a început să pună în aplicare ideile din programul Partidului Naţional 

Fascist. 
 

15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

 

Convocarea unor adunări populare la iniţiativa elitei a marcat începutul procesului de organizare a 

revoluţiei paşoptiste; mişcările revoluţionare au dus la instaurarea unui guvern provizoriu la Bucureşti 

care a încercat să îşi consolideze poziţia prin promovarea unor reforme şi înfiinţarea de noi instituţii. 
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16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

 

Direcţia Generală a Securităţii Poporului era condusă de vechi agenţi de la Moscova: Gheorghe Pintilie, 

Pantelei Bodnarenko, Alexandru Nicolski şi Vladimir Mazuru; în anul 1964, după Declaraţia din aprilie, 

Gheorghiu-Dej se decide să pună capăt calvarului deţinuţilor politic din penitenciarele româneşti. 
 

17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

În anul 1211, regele Andrei al II - lea a instalat în Ţara Bârsei Ordinul Cavalerilor Teutoni; în lucrarea 

Alexiada, Ioan Tzimiskes menţiona formaţiunile politice locale conduse de către Tatos, Seslav şi Satza. 
 

18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Nucleul statului dobrogean a fost reprezentat de Ţara Cavarnei, cu centrul la Caliacra; în urma participării 

la un război civil în Imperiul Bizantin, Ivanco a primit titlul de despot. 
 

19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale s-a constituit la Oradea, Consiliul Naţional Român 

Central; în noiembrie 1918, CNRC a adresat guvernului maghiar o notă ultimativă, prin care cerea 

întreaga putere de guvernare. 
 

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Bolşevicii au declanşat acţiunile în forţă pentru preluarea puterii, realizată prin lovitura de stat de la 25 

octombrie/7 noiembrie 1917, de la Petrograd; concepţia lui V.I. Lenin cu privire la guvernarea Rusiei a 

fost expusă în Tezele din iulie 1917. 
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21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Marşul asupra Romei; 

B. Instalarea lui Adolf Hitler în fruntea guvernului german; 

C. Adoptarea Constituţiei de la Weimar. 

 

a) CAB; 

b) BAC; 

c) ABC; 

d) ACB. 
 

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Noaptea cuţitelor lungi; 

B. Legea asupra protecţiei sângelui german; 

C. Legile antisemite pe plan economic. 

 

a) BAC; 

b) CAB; 

c) ABC; 

d) BCA. 
 

23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A.  Înţelegerea Balcanică; 

B.  Dictatul de la Viena;  

C.  România devine membră a Societăţii Naţiunilor. 

 

a) BAC; 

b) ABC; 

c) CAB; 

d) CBA. 
 

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Întâlnirea de la Moscova, unde Gorbaciov informa liderii comunişti de reuniunea de la Malta cu 

preşedintele american George Bush; 

B. Nicolae Ceauşescu anunţa achitarea datoriei externe a României; 

C. Tratatul de la Varşovia îşi înceta existenţa, în mod oficial. 

 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
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25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Introducerea Regulamentului Organic în Moldova; 

B. Introducerea Regulamentului Organic în Ţara Românească; 

C. Elaborarea Osăbitului act de numire a suveranului românilor. 

 

a) BAC; 

b) BCA; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Apariţia lucrării Hronica românilor şi a mai multor neamuri; 

B. Apariţia lucrării Pierit-au dacii?; 

C. Apariţia lucrării Hungaria. 

 

a) CAB; 

b) BAC; 

c) ACB; 

d) BCA. 
 

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi; 

B. Tratatul de pace de la Karlowitz; 

C. Tratatul de pace de la Passarowitz. 

 

a) BCA; 

b) BAC; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Constituirea comitatelor Crasna şi Dăbâca; 

B. Constituirea comitatelor Arad, Zarand şi Târnava; 

C. Constituirea comitatelor Cluj, Alba şi Timiş. 

 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) BCA; 

d) ABC. 
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29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Domnitorul Şerban Cantacuzino negociază încheierea unui tratat de alianţă cu Imperiul Habsburgic; 

B. Încheierea Păcii de la Passarowitz; 

C. Constantin Brâncoveanu obţine protecţia împăratului Leopold I de Habsburg. 

 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Înfiinţarea Băncii Naţionale a României; 

B. Introducerea rotativei guvernamentale;  

C. Aderarea  României la Tripla Alianţă. 

 

a) BAC; 

b) ABC; 

c) ACB; 

d) CAB. 
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Mişcarea reformatoare cunoscută sub numele de Carta 77 a fost declanşată în: 

a) Cehoslovacia; 

b) Ungaria; 

c) Polonia; 

d) Albania. 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Grupare politică ce afirma că România va deveni "o ţară mândră ca soarele de pe cer": 

a) ţărăniştii; 

b) liberalii; 

c) legionarii; 

d) social-democraţii. 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Fondatorii societăţii secrete Frăţia au fost: 

a) Ion C. Brătianu, Ioan Heliade Rădulescu şi P.P. Carp; 

b) Nicolae Bălcescu, Ion I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti; 

c) Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi Christian Tell; 

d) Radu Golescu, August Treboniu Laurian şi Titu Maiorescu. 
 

4)   Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Regele maghiar Ştefan I îl învinge pe conducătorul local din spaţiul românesc: 

a) Gelu; 

b) Menumorut; 

c) Gyula; 

d) Farcaş. 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Lider comunist român care a insistat, alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru o intervenţie militară 

fermă împotriva revoltei anticomuniste de la Budapesta: 

a) Constantin Cristescu; 

b) Lucreţiu Pătrăşcanu; 

c) Gheorghe Tătărescu; 

d) Emil Bodnăraş. 
 

6)   Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Şef local menţionat între spaţiul dintre Dunăre şi Mare care bate monedă proprie: 

a) Ivanco; 

b) Seslav; 

c) Balica; 

d) Dobrotici. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Stat în cadrul căruia reforma constituţională din anul 1962 a stabilit ca preşedintele să fie ales de cetăţeni 

prin vot universal, nu de un colegiu electoral, ca până atunci: 

a) SUA; 

b) Franţa; 

c) Germania; 

d) Italia. 
 

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Document programatic revoluţionar elaborat în luna august 1848 la Cernăuţi: 

a) "Petiţiunea proclamaţie"; 

b) "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei"; 

c) "Petiţia ţării"; 

d) "Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova". 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Organul de presă al Partidului Naţional Moldovenesc, Cuvântul Moldovenesc era condus de: 

a) Iancu Flondor; 

b) Ion Inculeţ; 

c) Onisifor Ghibu; 

d) Sextil Puşcariu. 
 

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

În guvernul Petru Groza  a ocupat funcţia de ministru secretar de stat şi un membru al PNŢ: 

a) Emil Haţieganu; 

b) Mihail Romniceanu; 

c) Nicolae Rădescu; 

d) Alexandru Drăghici. 
 

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale s-a constituit la Oradea, Consiliul Naţional Român 

Central; în noiembrie 1918, CNRC a adresat guvernului maghiar o notă ultimativă, prin care cerea 

întreaga putere de guvernare. 
 

12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Nucleul statului dobrogean a fost reprezentat de Ţara Cavarnei, cu centrul la Caliacra; în urma participării 

la un război civil în Imperiul Bizantin, Ivanco a primit titlul de despot. 
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13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Bolşevicii au declanşat acţiunile în forţă pentru preluarea puterii, realizată prin lovitura de stat de la 25 

octombrie/7 noiembrie 1917, de la Petrograd; concepţia lui V.I. Lenin cu privire la guvernarea Rusiei a 

fost expusă în Tezele din iulie 1917. 
 

14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Otomanii au sporit presiunea asupra Ţărilor Române prin anexarea unor teritorii: Tighina şi Brăila au 

devenit raiale, iar Banatul a devenit Paşalâcul de la Timişoara; obligaţiile Principatului Transilvaniei au 

fost mult mai uşoare decât ale celorlalte Ţări Române, din cauza poziţiei lui mai puţin expuse şi a 

vecinătăţii altei mari puteri a epocii, Regatul Ungariei. 
 

15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

 

Direcţia Generală a Securităţii Poporului era condusă de vechi agenţi de la Moscova: Gheorghe Pintilie, 

Pantelei Bodnarenko, Alexandru Nicolski şi Vladimir Mazuru; în anul 1964, după Declaraţia din aprilie, 

Gheorghiu-Dej se decide să pună capăt calvarului deţinuţilor politic din penitenciarele româneşti. 
 

16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

 

Dictatul de la Viena, din 23 august 1939, impus statului român de Germania şi Italia a însemnat anexarea 

unei părţi a Transilvaniei la Ungaria; tratativele de la Craiova, acceptate de România, au dus la pierderea 

Cadrilaterului, încorporat Bulgariei. 
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17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Mişcarea fascistă a ajuns la putere prin presiune, în urma Marşului asupra Romei; în aceste condiţii, 

prim-ministrul Benito Mussolini a început să pună în aplicare ideile din programul Partidului Naţional 

Fascist. 
 

18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

În anul 1211, regele Andrei al II - lea a instalat în Ţara Bârsei Ordinul Cavalerilor Teutoni; în lucrarea 

Alexiada, Ioan Tzimiskes menţiona formaţiunile politice locale conduse de către Tatos, Seslav şi Satza. 
 

19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

 

Convocarea unor adunări populare la iniţiativa elitei a marcat începutul procesului de organizare a 

revoluţiei paşoptiste; mişcările revoluţionare au dus la instaurarea unui guvern provizoriu la Bucureşti 

care a încercat să îşi consolideze poziţia prin promovarea unor reforme şi înfiinţarea de noi instituţii. 
 

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

 

Ultimul bastion al legalităţii interbelice, monarhia, a fost înlăturat - regele Mihai a fost obligat să abdice; 

după modelul sovietic al colhozurilor, au fost create gospodăriile agricole de stat (GAS). 
 

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Înfiinţarea Băncii Naţionale a României; 

B. Introducerea rotativei guvernamentale;  

C. Aderarea  României la Tripla Alianţă. 

 

a) BAC; 

b) ABC; 

c) ACB; 

d) CAB. 
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22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A.  Înţelegerea Balcanică; 

B.  Dictatul de la Viena;  

C.  România devine membră a Societăţii Naţiunilor. 

 

a) BAC; 

b) ABC; 

c) CAB; 

d) CBA. 
 

23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Apariţia lucrării Hronica românilor şi a mai multor neamuri; 

B. Apariţia lucrării Pierit-au dacii?; 

C. Apariţia lucrării Hungaria. 

 

a) CAB; 

b) BAC; 

c) ACB; 

d) BCA. 
 

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Constituirea comitatelor Crasna şi Dăbâca; 

B. Constituirea comitatelor Arad, Zarand şi Târnava; 

C. Constituirea comitatelor Cluj, Alba şi Timiş. 

 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) BCA; 

d) ABC. 
 

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Domnitorul Şerban Cantacuzino negociază încheierea unui tratat de alianţă cu Imperiul Habsburgic; 

B. Încheierea Păcii de la Passarowitz; 

C. Constantin Brâncoveanu obţine protecţia împăratului Leopold I de Habsburg. 

 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
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26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Întâlnirea de la Moscova, unde Gorbaciov informa liderii comunişti de reuniunea de la Malta cu 

preşedintele american George Bush; 

B. Nicolae Ceauşescu anunţa achitarea datoriei externe a României; 

C. Tratatul de la Varşovia îşi înceta existenţa, în mod oficial. 

 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Introducerea Regulamentului Organic în Moldova; 

B. Introducerea Regulamentului Organic în Ţara Românească; 

C. Elaborarea Osăbitului act de numire a suveranului românilor. 

 

a) BAC; 

b) BCA; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Marşul asupra Romei; 

B. Instalarea lui Adolf Hitler în fruntea guvernului german; 

C. Adoptarea Constituţiei de la Weimar. 

 

a) CAB; 

b) BAC; 

c) ABC; 

d) ACB. 
 

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi; 

B. Tratatul de pace de la Karlowitz; 

C. Tratatul de pace de la Passarowitz. 

 

a) BCA; 

b) BAC; 

c) CAB; 

d) ABC. 
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30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Noaptea cuţitelor lungi; 

B. Legea asupra protecţiei sângelui german; 

C. Legile antisemite pe plan economic. 

 

a) BAC; 

b) CAB; 

c) ABC; 

d) BCA. 
 

 

 


