
 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie-august 2016 

SERIA 2 – 06.08.2016 ISTORIA ROMÂNILOR – FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ  A2 

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Deputaţii aleşi prin vot universal în Parlamentul britanic fac parte din: 
a) Adunarea Naţională; 
b) Camera Comunelor; 
c) Bundestag; 
d) Camera Deputaţilor 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Formaţiunea politică condusă de Menumorut avea centrul la: 
a) Biharea; 
b) Cenad; 
c) Cuvin; 
d) Dăbâca 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Partidul Naţional Liberal a fost înfiinţat la data de: 
a) 24 mai 1875; 
b) 24 aprilie 1875; 
c) 3 februarie 1875; 
d) 26 mai 1875 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Guvernul Mihail Kogalniceanu adoptă Legea secularizării averilor mănăstireşti în anul: 
a) 1863; 
b) 1864; 
c) 1865; 
d) 1866 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Denumirea ţării de Republica Socialistă România se regăseşte în Constituţia din anul: 
a) 1938; 
b) 1965; 
c) 1948; 
d) 1952 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În România, Biserica greco-catolică, a fost interzisă prin lege în anul: 
a) 1947; 
b) 1948; 
c) 1949; 
d) 1950 
 

7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dobrotici a primit titlul de despot în anul: 
a) 1352; 
b) 1354; 
c) 1357; 
d) 1359 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Lucrarea „O enigmă şi un miracol istoric: poporul român" îi aparţine istoricului: 
a) Gheorghe Brătianu; 
b) Vasile Pârvan; 
c) Nicolae Iorga; 
d) Dimitrie Onciul 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1541 Transilvania devine Principat autonom sub suzeranitate: 
a) maghiară; 
b) habsburgică; 
c) otomană; 
d) poloneză 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 a fost încheiat cu: 
a) Bulgaria; 
b) Ungaria; 
c) Austria; 
d) Italia 
 

11) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 

Convenţia româno-rusă a fost încheiată la 4/16 aprilie 1877, fiind semnată de Carol I, respectiv de 
consulul rus la Bucureşti, baronul Stuart; Convenţia prevedea libera trecere a armatei ruse pe teritoriul 
României şi angajarea guvernului rus la respectarea drepturilor şi integrităţii teritoriale a României. 
 

12) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În primul mileniu creştin, în zona nord-dunăreană s-au perindat numeroase populaţii migratoare; 
continuitatea daco-vlahilor este atestată de numeroase descoperiri arheologice. 
 
13) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Războaiele daco-romane din 101-102 şi 105-106 d.Hr. au fost câştigate de către romani; În anul 106 d.Hr. 
o parte a Daciei a fost transformată în provincie romană. 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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14) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a remarcat personalitatea lui Winston Churchill, prim ministru 
din partea Partidului Conservator; În perioada postbelică primul -  ministru laburist, Margaret Thatcher, s-
a afirmat prin acţiunile de consolidare a economiei, prin privatizarea unor întreprinderi şi servicii de stat , 
cât şi prin cele care au vizat creşterea prestigiului extern al ţării. 
 
15) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Cea mai importantă grupare extremistă de dreapta a fost cea a lui Corneliu Zelea Codreanu care în 1927 
se desprinde din Liga Apărării Naţionale Creştine şi întemeiază Legiunea Arhanghelului Mihail; Extrema 
stângă din România este reprezentată de Partidul Comunist, înfiinţat în 1919, care a aderat la 
Internaţionala a III-a Comunistă.  
 
16) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Primul stat creat de către romanitatea răsăriteană a aparţinut vlahilor din Peninsula Balcanică; Sub Ioan 
Asan al II-lea (1218- 1241), statul vlaho bulgar a atins apogeul puterii sale. 
 
17) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Romanitatea este elementul esenţial al identităţii lingvistice şi culturale a poporului român; Procesul de 
romanizare lingvistică şi culturală din secolele II-III d.Hr. a pătruns foarte repede nu numai în zonele 
urbane ci şi la sate. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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18) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Bogdan Petriceicu Haşdeu susţine în lucrările sale supravieţuirea elementului autohton geto-dac în urma 
cuceririi Daciei; „Şcoala Ardeleană" pune accent pe caracterul exclusiv latin al românilor. 
 
19) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a)  dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b)  dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c)  dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d)  dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În Constituţia din 1948, prevederile economice prevalau asupra celor politice, fiind instrumentul legal 
prin care se pregătea trecerea întregii economii sub controlul statului; Constituţia din 1952 consfinţeşte 
desprinderea totală a României faţă de Uniunea Sovietică. 
 
20) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Prin pacea din 89 d.Hr., Dacia devenea regat clientelar Romei; împăratul Traian considera statul dac o 
ameninţare la adresa securităţii Imperiului Roman. 
 
21) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Convenţia de la Paris; 
B. Tratatul de la Paris; 
C. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc. 
a) B C A; 
b) B A C; 
c) C A B; 
d) A C B. 
 
22) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Elaborarea Codului civil; 
B. Legea instrucţiunii publice; 
C. Legea agrară. 
a) C B A; 
b) A B C; 
c) C A B; 
d) B A C. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Petiţia ţării; 
B. Petiţiunea Proclamaţie; 
C. Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat. 
a) B A C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) A B C. 
 
24) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Adoptarea Constituţiei care consfinţeşte Marea Unire; 
B. Votarea legilor de ratificare a unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România; 
C. Încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria la Alba-Iulia. 
a) B C A; 
b) C B A; 
c) C A B ; 
d) A C B 
 
25) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Bătălia de la Mirăslău; 
B. Bătălia de la Şelimbăr; 
C. Bătălia de la Guruslău. 
a) C A B; 
b) B A C; 
c) A C B; 
d) B C A. 
 
26) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Încheierea procesului etnogenezei româneşti; 
B. Limesul dunărean cedează şi slavii se revarsă în Peninsula Balcanică; 
C. Donariul de la Biertan. 
a) C B A; 
b) B C A; 
c) C A B; 
d) A B C. 
 
27) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Condamnarea lui Nicolae Ceauşescu a intervenţiei U.R.S.S. şi a altor state membre ale Tratatului de la 
Varşovia împotriva Cehoslovaciei; 
B. Aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială; 
C. Vizita preşedintelui american Richard Nixon în România. 
a) C B A; 
b) A C B; 
c) B C A; 
d) A B C. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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28) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza ; 
B. Proclamaţia de la Padeş; 
C. Adoptarea Legii secularizării averilor mănăstireşti. 
a) C B A; 
b) B C A; 
c) C A B ; 
d) A C B 
 
29) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de la Curtea de Argeş; 
B. Sfârşitul domniei lui Vladislav Vlaicu în Ţara Românească; 
C. Înfiinţarea de către regalitatea maghiară a unei mărci de apărare condusă de voievodul maramureşean 
Dragoş. 
a) C B A; 
b) C A B; 
c) B C A; 
d) B A C. 
 
30) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Bătălia de la Vaslui; 
B. Bătălia de la Cătlăbuga; 
C. Bătălia de la Baia. 
a) B C A; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d) C A B. 
 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1541 Transilvania devine Principat autonom sub suzeranitate: 
a) maghiară; 
b) habsburgică; 
c) otomană; 
d) poloneză 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Denumirea ţării de Republica Socialistă România se regăseşte în Constituţia din anul: 
a) 1938; 
b) 1965; 
c) 1948; 
d) 1952 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Guvernul Mihail Kogalniceanu adoptă Legea secularizării averilor mănăstireşti în anul: 
a) 1863; 
b) 1864; 
c) 1865; 
d) 1866 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Deputaţii aleşi prin vot universal în Parlamentul britanic fac parte din: 
a) Adunarea Naţională; 
b) Camera Comunelor; 
c) Bundestag; 
d) Camera Deputaţilor 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Partidul Naţional Liberal a fost înfiinţat la data de: 
a) 24 mai 1875; 
b) 24 aprilie 1875; 
c) 3 februarie 1875; 
d) 26 mai 1875 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Lucrarea „O enigmă şi un miracol istoric: poporul român" îi aparţine istoricului: 
a) Gheorghe Brătianu; 
b) Vasile Pârvan; 
c) Nicolae Iorga; 
d) Dimitrie Onciul 
 

7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 a fost încheiat cu: 
a) Bulgaria; 
b) Ungaria; 
c) Austria; 
d) Italia 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dobrotici a primit titlul de despot în anul: 
a) 1352; 
b) 1354; 
c) 1357; 
d) 1359 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În România, Biserica greco-catolică, a fost interzisă prin lege în anul: 
a) 1947; 
b) 1948; 
c) 1949; 
d) 1950 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Formaţiunea politică condusă de Menumorut avea centrul la: 
a) Biharea; 
b) Cenad; 
c) Cuvin; 
d) Dăbâca 
 

11) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a remarcat personalitatea lui Winston Churchill, prim ministru 
din partea Partidului Conservator; În perioada postbelică primul -  ministru laburist, Margaret Thatcher, s-
a afirmat prin acţiunile de consolidare a economiei, prin privatizarea unor întreprinderi şi servicii de stat , 
cât şi prin cele care au vizat creşterea prestigiului extern al ţării. 
 

12) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a)  dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b)  dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c)  dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d)  dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În Constituţia din 1948, prevederile economice prevalau asupra celor politice, fiind instrumentul legal 
prin care se pregătea trecerea întregii economii sub controlul statului; Constituţia din 1952 consfinţeşte 
desprinderea totală a României faţă de Uniunea Sovietică. 
 
13) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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Cea mai importantă grupare extremistă de dreapta a fost cea a lui Corneliu Zelea Codreanu care în 1927 
se desprinde din Liga Apărării Naţionale Creştine şi întemeiază Legiunea Arhanghelului Mihail; Extrema 
stângă din România este reprezentată de Partidul Comunist, înfiinţat în 1919, care a aderat la 
Internaţionala a III-a Comunistă.  
 
14) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În primul mileniu creştin, în zona nord-dunăreană s-au perindat numeroase populaţii migratoare; 
continuitatea daco-vlahilor este atestată de numeroase descoperiri arheologice. 
 
15) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Primul stat creat de către romanitatea răsăriteană a aparţinut vlahilor din Peninsula Balcanică; Sub Ioan 
Asan al II-lea (1218- 1241), statul vlaho bulgar a atins apogeul puterii sale. 
 
16) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 

Convenţia româno-rusă a fost încheiată la 4/16 aprilie 1877, fiind semnată de Carol I, respectiv de 
consulul rus la Bucureşti, baronul Stuart; Convenţia prevedea libera trecere a armatei ruse pe teritoriul 
României şi angajarea guvernului rus la respectarea drepturilor şi integrităţii teritoriale a României. 
 
17) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Bogdan Petriceicu Haşdeu susţine în lucrările sale supravieţuirea elementului autohton geto-dac în urma 
cuceririi Daciei; „Şcoala Ardeleană" pune accent pe caracterul exclusiv latin al românilor. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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18) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Prin pacea din 89 d.Hr., Dacia devenea regat clientelar Romei; împăratul Traian considera statul dac o 
ameninţare la adresa securităţii Imperiului Roman. 
 
19) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Războaiele daco-romane din 101-102 şi 105-106 d.Hr. au fost câştigate de către romani; În anul 106 d.Hr. 
o parte a Daciei a fost transformată în provincie romană. 
 
20) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Romanitatea este elementul esenţial al identităţii lingvistice şi culturale a poporului român; Procesul de 
romanizare lingvistică şi culturală din secolele II-III d.Hr. a pătruns foarte repede nu numai în zonele 
urbane ci şi la sate. 
 
21) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Încheierea procesului etnogenezei româneşti; 
B. Limesul dunărean cedează şi slavii se revarsă în Peninsula Balcanică; 
C. Donariul de la Biertan. 
a) C B A; 
b) B C A; 
c) C A B; 
d) A B C. 
 
22) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de la Curtea de Argeş; 
B. Sfârşitul domniei lui Vladislav Vlaicu în Ţara Românească; 
C. Înfiinţarea de către regalitatea maghiară a unei mărci de apărare condusă de voievodul maramureşean 
Dragoş. 
a) C B A; 
b) C A B; 
c) B C A; 
d) B A C. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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23) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Convenţia de la Paris; 
B. Tratatul de la Paris; 
C. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc. 
a) B C A; 
b) B A C; 
c) C A B; 
d) A C B. 
 
24) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Elaborarea Codului civil; 
B. Legea instrucţiunii publice; 
C. Legea agrară. 
a) C B A; 
b) A B C; 
c) C A B; 
d) B A C. 
 
25) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Adoptarea Constituţiei care consfinţeşte Marea Unire; 
B. Votarea legilor de ratificare a unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România; 
C. Încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria la Alba-Iulia. 
a) B C A; 
b) C B A; 
c) C A B ; 
d) A C B 
 
26) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza ; 
B. Proclamaţia de la Padeş; 
C. Adoptarea Legii secularizării averilor mănăstireşti. 
a) C B A; 
b) B C A; 
c) C A B ; 
d) A C B 
 
27) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Bătălia de la Mirăslău; 
B. Bătălia de la Şelimbăr; 
C. Bătălia de la Guruslău. 
a) C A B; 
b) B A C; 
c) A C B; 
d) B C A. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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28) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Petiţia ţării; 
B. Petiţiunea Proclamaţie; 
C. Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat. 
a) B A C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) A B C. 
 
29) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Bătălia de la Vaslui; 
B. Bătălia de la Cătlăbuga; 
C. Bătălia de la Baia. 
a) B C A; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d) C A B. 
 
30) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Condamnarea lui Nicolae Ceauşescu a intervenţiei U.R.S.S. şi a altor state membre ale Tratatului de la 
Varşovia împotriva Cehoslovaciei; 
B. Aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială; 
C. Vizita preşedintelui american Richard Nixon în România. 
a) C B A; 
b) A C B; 
c) B C A; 
d) A B C. 
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