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•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I (20 de puncte) 

În coloana A sunt enumeraţi ani în care s-au desfăşurat evenimente istorice, iar în coloana 
B sunt numerotate evenimente din istoria românilor. Scrieţi, pe foaia de teză, perechile corecte 
dintre fiecare literă din coloana A şi cifra corespunzătoare din coloana B. Pentru fiecare literă din 
coloana A există o singură asociere corectă în coloana B. 
  A      B 
a.  44 î.Hr.  1. conducerea Dobrogei de către Ivanco 
b.  87 d.Hr.  2. întemeierea provinciei Dacia, în urma victoriei lui Traian 
c.  106 d.Hr.          3. începutul domniei lui Decebal  
d.  1247          4. fondarea coloniei Callatis de către greci, la Marea Neagră 

5. încheierea domniei lui Burebista  
6. menţionarea voievodatului condus de Seneslau în Diploma cavalerilor ioaniţi  

 
SUBIECTUL II (50 de puncte) 

Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos: 
„În estul Carpaţilor, în urma victoriilor antitătare obţinute de oştile regelui Ungariei, s-a creat 

o marcă de graniţă, cu rol de apărare. Conducerea ei a fost preluată de către Dragoş, care venise 
din Maramureş şi se remarcase în lupta antitătară. În calitate de <voievod al Moldovei>, căpeteniile 
locale l-au acceptat, iniţial, pe Dragoş deoarece el era român şi, totodată, ei erau interesaţi să 
continue lupta antitătară. Apoi, dependenţa lui Dragoş şi a urmaşilor lui faţă de regele Ungariei, pe 
care îl recunoşteau ca suzeran, i-a nemulţumit pe localnici.  

<Descălecatul> lui Bogdan, venit din Maramureş în estul Carpaţilor, s-a desfăşurat în 
acelaşi timp cu răscoala localnicilor. Ei l-au acceptat pe Bogdan drept conducător al lor. Bogdan i-a 
îndepărtat pe urmaşii lui Dragoş din Moldova, înlăturând suzeranitatea maghiară. Până în 1365, 
Bogdan, care preluase conducerea Moldovei, a trebuit să mai lupte împotriva regelui Ungariei. 
Înfrânt, regele a renunţat. Astfel, Moldova a devenit stat independent.” (despre întemeierea Moldovei) 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
1. Transcrieţi calitatea în care căpeteniile locale l-au acceptat pe Dragoş.  5 puncte 
2. Precizaţi, pe baza textului, rolul mărcii de graniţă.     5 puncte 
3. Precizaţi, pe baza textului, evenimentul desfăşurat de localnici, în acelaşi timp cu 

<descălecatul> lui Bogdan.        5 puncte 
4. Menţionaţi, pe baza textului, două motive pentru care, iniţial, căpeteniile locale l-au acceptat pe 

Dragoş.                    10 puncte  
5. Menţionaţi, pe baza textului, două asemănări între acţiunile desfăşurate de către Dragoş, 

respectiv, de către Bogdan.                           10 puncte 
6. Menţionaţi, pe baza textului, o deosebire dintre faptele istorice desfăşurate de către Dragoş, 

respectiv, de către Bogdan.        5 puncte 
7. Precizaţi statul medieval român, situat în sudul Carpaţilor, în care s-a desfăşurat un eveniment 

asemănător cu unul dintre cele menţionate în text.     5 puncte 
8. Numiţi conducătorul românilor care a participat, în 1330, la o acţiune asemănătoare cu una 

dintre cele precizate în text.        5 puncte 
          

SUBIECTUL III (20 de puncte) 
Construiţi, cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/ frază, 

referitoare la istoria românilor. 
Lista termenilor istorici: mitropolie, romanizare, dava, principat.  


