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Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie 2012 

ISTORIA ROMÂNILOR A1 

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
Revoluţionarii paşoptişti cereau desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea ţăranilor fără despăgubire în:  
      a) Proclamaţia de la Islaz 
      b) Petiţiunea proclamaţie 
      c) Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei 
      d) Petiţia naţională 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:  
Prin Planul Valev, România trebuia să se specializeze ca furnizor de: 
      a) produse agricole 
      b) produse  ale industriei grele 
      c) produse petrochimice 
      d) energie  
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
În anul 1946 afirma despre A.I. Vîşinski că „este evident că el conduce România, întocmai ca o provincie 
a Uniunii Sovietice…" : 
a) un articol din ziarul Pravda 
b) Gheorghe Gheorghiu-Dej 
c) ambasadorul britanic Kerr 
d) Iuliu Maniu 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:  
Prin Acordul de la Munchen, din septembrie 1938, Germania ocupa o parte din: 
      a) Austria 
      b) Cehoslovacia 
      c) Franţa 
      d) Polonia 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
Demonstrând o poziţie distinctă în cadrul blocului socialist România a stabilit , în 1967, relaţii 
diplomatice cu: 
a) Bulgaria  
b) Ungaria 
c) Republica Democrată Germană 
d) Republica Federală Germania 
 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
În urma unui tratat încheiat cu Matei Corvin, Ştefan cel Mare a deţinut în Transilvania: 
      a) Făgăraş 
      b) Ciceu 
      c) Haţeg 
      d) Sighişoara 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
Marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan este autorul lucrării: 
a) O enigmă şi un miracol istoric: poporul român 
b) Istoria limbii române 
c) Getica 
d) Scrieri istorice 
 
8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
Autonomia Basarabiei în cadrul Rusiei Sovietice a fost proclamată de către: 
      a) Sfatul Ţării 
      b) Congresul ostaşilor moldoveni 
      c) Consiliul Dirigent 
      d) Consiliul Directorilor Generali 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, principele Transilvaniei era ales de: 
      a) sultan 
      b) Dietă  
      c) Guberniu 
      d) Adunarea Ţării 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 
C.A.E.R  a luat naştere la 8 ianuarie 1949 ca o ripostă, a sovieticilor, la punerea în aplicare a:  
a) Pactului de la Varşovia 
b) Planului Valev 
c) Alianţei nord-atlantice 
d) Planului Marshall 
 
 
11) Analizaţi conţinuturile şi marcaţi cu : 
a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele 
b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există nu 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 
Regulamentele Organice au înlocuit absolutismul domnesc cu un regim politic oligarhic, care funcţiona 
cu binecuvântarea Rusiei şi Turciei. La 1848 revoluţionarii munteni au încercat să înlăture regimul 
regulamentar, dar cooperarea dintre Rusia şi Turcia a spulberat speranţele boierimii liberale. 
 
12) 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 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 
Printr-o lovitură de stat, organizată în ianuarie 1933, Adolf Hitler devine cancelar al Germaniei. Marea 
Criză Economică din 1929-1933 a favorizat instaurarea unor regimuri politice totalitare. 
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13) Analizaţi conţinuturile şi marcaţi cu : 
a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele 
b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există nu 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 
 La 7 martie 1395, la Braşov, Mircea cel Bătrân şi Sigismund de Luxemburg au încheiat primul tratat 
de alianţă antiotomană din sud-estul Europei. Peşcheşul era una dintre obligaţiile domnitorilor români faţă 
de Poartă şi era socotit ca o taxă pentru confirmarea periodică a domniei. 
 
14) 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 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 
 Regele Ungariei, Ludovic I de Anjou a condiţionat calitatea de nobil de apartenenţa la catolicism. 
Voievodul Transilvaniei era vasal regelui Ungariei. 
 
15) 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 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 
După 1971 cultul personalităţii se va intensifica în Republica Populară Română. După vizitele în China şi 
Coreea de Nord, Nicolae Ceauşescu lansează Tezele din iulie. 
 
16) 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 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 perioada interbelică, principalul obiectiv al politicii externe româneşti a fost apărarea graniţelor 
stabilite prin Tratatele de la Paris.La 10 februarie 1947, România a semnat tratatul de pace care anula 
prevederile Dictatului de la Viena. 
 
17) Analizaţi conţinuturile şi marcaţi cu : 
a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele 
b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există nu 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 
 Între 1950-1953, în presa sovietică s-a acordat multă atenţie activităţii C.A.E.R, dovadă a interesului 
sovietic pentru acest organism. În 1950, într-o şedinţă a C.A.E.R. s-a hotărât la sugestia lui Molotov, 
construirea podului peste Dunăre între Giurgiu şi Ruse. 
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18) Analizaţi conţinuturile şi marcaţi cu : 
a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele 
b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există nu 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 
 Într-un discurs rostit în Parlament, la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu afirma :"Suntem 
independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare…".La începutul secolului XX a devenit tot mai evidentă 
reorientarea diplomatică a României, care se îndepărta de Tripla Alianţă în favoarea unei apropieri de 
Antantă. 
 
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 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 
C.A. Rosetti publica, în gazeta Pruncul român manifestul Către fraţii noştri din Moldova în care făcea un 
apel la unire. Proclamaţia de la Islaz solicita unirea românilor într-un singur stat. 
 
20) Analizaţi conţinuturile şi marcaţi cu : 
a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele 
b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există nu 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 
Ideologia comunistă se baza pe naţionalismul exacerbat, pe rasism şi pe antisemitism. Comuniştii 
declarau că obiectivul regimului lor politic este edificarea societăţii socialiste. 
 
21) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Înfiinţarea Tribunalului special fascist în Italia 
B. Se înfiinţează Legiunea Arhanghelului Mihail  
C. Partidul Comunist Român este scos în afara legii 
a) ABC 
b) ACB 
c) BAC 
d) CAB 
 
22) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Conciliul din Lateran 
B. Johannes Honterus înscrie în harta sa numele de Dacia pentru întreg teritoriul locuit de români 
C. Bătălia de la Mohacs 
a) ABC 
b) ACB 
c) BAC 
d) CAB 
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23) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă 
A. Nicolae Ceauşescu devine preşedinte al Consiliului de Stat 
B. Nicolae Ceauşescu a fost ales preşedintele R.S.R. 
C. Execuţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu 
a) BCA 
b) CAB 
c) BAC 
d) ABC 
 
24) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă 
A. Formarea Tratatului de la Varşovia 
B. Primăvara de la Praga 
C. Acordurile de la Helsinki 
a) ABC 
b) BAC 
c) ACB 
d) CBA 
 
25) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Lansarea de către S.U.A  a Planului Marshall 
B. S.U.A. iniţiază doctrina Truman 
C. Înfiinţarea C.A.E.R. 
a) ABC 
b) BAC 
c) BCA 
d) CAB 
 
26) .Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă 
A. Proclamaţia de la Padeş 
B. Petiţiunea Proclamaţiune 
C. Supplex Libellus Valachorum 
a) CAB 
b) BAC 
c) ABC 
d) BCA 
 
27) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă 
A. Franz Sulzer publică Geschichte des transalpinischen Daciens 
B. Robert Roesler redactează Romanische Studien 
C. Samuil Micu publică Elementa linguae daco-romanae sive valachicae 
a) BCA 
b) CBA 
c) CAB 
d) ABC 
 



 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 
Pagina 6 din 6 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie 2012 

ISTORIA ROMÂNILOR A1 

28) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Retragerea aureliană 
B. Dobrogea este anexată provinciei romane Moesia 
C. Donariul de la Biertan 
a) ABC 
b) BAC 
c) CAB 
d) CBA 
 
29) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă 
A. Este înfiinţat Corpul Ponderator 
B. Este înfiinţată Comisia Centrală la Focşani 
C. Legea electorală împărţea corpul electoral în patru colegii în funcţie de avere 
a) ACB 
b) CBA 
c) BCA 
d) BAC 
 
30) Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A.  A.D. Xenopol publică lucrarea Teoria lui Roesler 
B.  România se proclamă regat 
C.  Ion I.C. Brătianu este ales conducător al PNL 
a) ABC 
b) ACB 
c) BAC 
d) CAB 
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        puncte la Istorie

Semnătură candidat

Am luat la cunoştinţă că am obţinut
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