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CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie-august 2010 

ISTORIA ROMÂNILOR 
A2 

1) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Dimitrie Cantemir susţine originea pur romană a românilor. 

B. Flavio Biondo afirmă despre români că "invocau cu mândrie originea lor romană". 

C. Apariţia lucrării lui Nicolae Densuşianu "Dacia Preistorică". 

a) ABC 

b) BCA 

c) BAC 

d) ACB 
 

2) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

În urma procesului de romanizare desfăşurat în Dacia şi în Dobrogea s-a format populaţia daco-romană ; 

romanizarea a continuat şi după abandonarea provinciei Dacia de către romani. 
 

3) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Robert Roesler, în lucrarea "Studii româneşti", a formulat teoria că poporul român s-a format la sud de 

Dunăre, de unde a migrat la nordul fluviului în secolul al XIII-lea; un argument al acestei teorii este 

asemănarea dintre limba română şi cea albaneză. 
 

4)  Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Politica de containment a fost concepută de diplomatul american George F. Kennan ; unul dintre primele 

rezultate ale acestei politici a fost lansarea Planului Marshall.  
 

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

Statul învins în Primul Război Mondial în care a apărut o mişcare fascistă a fost: 

a) Bulgaria 

b) Italia 

c) Spania 

d) Franţa 
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6) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Începutul intervenţiei militare a URSS în Afganistan 

B. Căderea Zidului Berlinului 

C. Sfârşitul războiului din Vietnam 

a) CBA 

b) BCA 

c) BAC  

d) CAB 
 

7) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Constituţia din 1923 introducea dreptul de vot pentru toţi cetăţenii, dar erau exceptaţi magistraţii, militarii 

de carieră şi femeile; prin Constituţia din 1938 se acorda pentru prima dată în România dreptul de vot 

pentru femei, ele nefiind însă eligibile. 
 

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

În 1884, Constituţia a fost modificată în timpul unei guvernări : 

a) junimiste 

b) ţărăniste 

c) conservatoare 

d) liberale 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Constituirea Consiliului de Stat ca instituţie executivă în Republica Socialistă România  

B. Înfiinţarea funcţiei de preşedinte al Republicii Socialiste România 

C. Constituirea Consiliului de Coroană ca organ permanent consultativ 

a) ABC 

b) BAC 

c) BCA 

d) CAB 
 

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

Regulamentele Organice cu rol de constituţie au rămas în vigoare până la : 

a) adoptarea Rezoluţiilor Adunărilor Ad-hoc 

b) adoptarea Convenţiei de la Paris 

c) adoptarea Statutului Dezvoltător al Convenţiei de la Paris 

d) adoptarea Constituţiei din 1866 
 

11) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Voievodatul lui Ahtum era localizat în : 

a) stânga Oltului 

b) Podişul Transilvaniei 

c) Maramureş 

d) Banat 
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12) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

Documentul medieval care îl menţionează pe voievodul Litovoi este: 

a) "Alexiada"   

b) "Cronica pictată de la Viena" 

c) "Diploma cavalerilor ioaniţi"  

d) "Legenda Sfântului Gerard" 
 

13) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Instalarea Ordinului Cavalerilor Teutoni în Ţara Bârsei 

B. Voievodul Litovoi şi fratele său Bărbat se ridică împotriva suzeranităţii maghiare 

C. Ioniţă cel Frumos este recunoscut ca "rege al vlahilor şi bulgarilor" 

a) ABC 

b) ACB 

c) BCA 

d) CAB 
 

14)  Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Se încheie pacea de la Belgrad 

B. Se semnează tratatul de pace de la Berlin 

C. Este fondată Banca Naţională a României 

a) ACB 

b) BCA 

c) ABC  

d) CBA 
 

15) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect :  

Prima lovitură de stat din istoria României moderne a fost înfăptuită de : 

a) Al. I. Cuza 

b) Carol I 

c) Grigore Dimitrie Ghica 

d) Ioniţă Sandu Sturdza 
 

16)  Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect :  

"Constituţia cărvunarilor" a fost redactată de : 

a) Ionică Tăutu 

b) Eufrosin Poteca 

c) Ioniţă Sturdza 

d) Mihai Sturdza 
 

17) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Adoptarea, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a legii pentru reformă agrară 

B. Formarea "monstruoasei coaliţii" 

C. Încheierea activităţii guvernului condus de Mihail Kogălniceanu 

a) ABC 

b) BCA 

c) BAC 

d) CBA 
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18) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. A avut loc Plenara CC al PCR în care se aduceau grave acuzaţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 

B. A avut loc Congresul al IX-lea al PCR 

C. A avut loc Plenara CC al PMR care a decis transformarea socialistă a agriculturii 

a) CAB 

b) ABC 

c) BAC  

d) CBA 
 

19) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

În contextul nerecunoaşterii guvernului Petru Groza de către URSS şi Marea Britanie, regele Mihai I a 

intrat, în august 1945, în "grevă regală"; el a refuzat să mai semneze actele emise de guvern. 
 

20) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej anunţa oficial încheierea procesului de naţionalizare la 27 aprilie 1962 ; în 

prima etapă a naţionalizării au fost confiscate peste 1000 de întreprinderi industriale şi miniere, cu capital 

românesc sau străin. 
 

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

A. Discursul lui Winston Churchill de la Universitatea Fulton în care se vorbeşte despre "Cortina de Fier"  

B. Proclamarea independenţei Israelului 

C. Începutul războiului din Coreea 

a) ABC 

b) ACB 

c) BAC 

d) CAB 
 

22) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă : 

A. Desfăşurarea războiului din Vietnam 

B. Desfăşurarea războiului din Afganistan 

C. Desfăşurarea războiului din Coreea 

a). ABC 

b) BAC 

c) CAB 

d) CBA 
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23) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

România a încheiat cu URSS un tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală valabil pe 20 de ani, în 

anul : 

a) 1947 

b) 1948 

c) 1949 

d) 1950 
 

24) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Şerban Cantacuzino, domnitorul Moldovei, a iniţiat legături diplomatice secrete cu Imperiul Habsburgic 

şi Rusia ; pentru a nu trezi suspiciuni, Şerban Cantacuzino a întreţinut relaţii foarte bune cu Poarta. 
 

25) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect : 

În secolul al XVI-lea Transilvania a intrat sub suzeranitate otomană, fiind organizată ca un : 

a) paşalâc 

b) principat autonom 

c) provincie privilegiată 

d) raia 
 

26) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

In 1453 Mahomed al II-lea cucereşte Constantinopolul şi vizează extinderea Imperiului Otoman spre 

Europa Centrală ; în 1456 Iancu de Hunedoara îl opreşte pe Mahomed al II-lea sub zidurile Belgradului. 
 

27) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Începutul conflictului dintre Ţara Românească şi puterea otomană a fost urmarea intervenţiei lui Mircea 

cel Bătrân la sudul Dunării, în teritorii pe care le revendica Baiazid I ; Mircea a intervenit în favoarea lui 

Seneslau, ţarul de la Vidin, şi a declanşat conflictul cu statul otoman. 
 

28) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 

În 1875 se redeschidea "problema orientală" prin: 

a) răscoala de la Bobâlna 

b) revoluţia lui Tudor Vladimirescu 

c) războiul Crimeii 

d) răscoala Bosniei şi Herţegovinei 
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29) Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :  

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;  

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;  

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

d) Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. 

Obţinerea independenţei a permis politicienilor şi intelectualilor români să-şi îndrepte atenţia asupra 

desăvârşirii unităţii naţionale ; o altă consecinţă a obţinerii independenţei a fost proclamarea României ca 

Regat şi a lui Carol I ca rege, la 14/26 martie 1883. 
 

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

A. Constituirea Partidului Naţional Liberal 

B. Participarea României la al doilea război balcanic 

C. Aderarea României la Tripla Alianţă 

a) CBA 

b) ACB 

c) BAC  

d) CAB 
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Semnătură candidat

Am luat la cunoştinţă că am obţinut
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