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FACULTATEA DE ISTORIE 
B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, tel. 314.53.89, 314.35.08 

 
O singură probă scrisă de 3 ore din: 

 Istoria românilor – scris; 
 Istoria universală – scris. 

Concurenţa în anii anteriori (toate specializările): 
  2005 – 3,20 candidati/loc 
  2004 – 3,68 candidaţi/loc 
  2003 – 2,38 candidaţi/loc 
  2002 – 2,90 candidaţi/loc 
  2001 – 2,54 candidaţi/loc 
  2000 – 2,16 candidaţi/loc 

Prima medie/ultima medie: 
  2005 – 10,00/6,12 (buget); 9,68/6,39 (taxă); 9,61/6,42 (FR); 

9,75/6,10 (ID) (Istorie) / 9,12/6,12 (buget); 9,54/6,76 (taxă) (Istoria artei) 
/ 10,00/8,62 (buget); 9,95/9,17 (taxă) (Relaţii internaţionale şi Studii 
europene) 

  2004 – 10/6,62 (Istorie); 9,5/8,37 (Istorie/Limba şi literatura 
română); 9,12/8,37 (Istorie/Limba şi literatura spaniolă);9,37/8,12 
(Istorie/Limba şi literatura engleză); 10/9,25(Relaţii internaţionale şi 
studii europene); 9,5/7,37 (Istoria artei); 

  2003 – 10,00/6,25 (Istorie); 9,50/8,87 (Istorie/Limba şi literatura 
română); 10,00/8,37 (Istorie/Limba şi literatura engleză); 9,37/9,00 
(Istorie/Limba şi literatura spaniolă); 9,62/8,87 (Istorie/Filologie clasică); 

  2002 – 9,75/6,75 (Istorie); 9,75/8,25 (Istorie/Limba şi literatura 
română sau Istorie/o limbă străină); 9,25/8,50 (Istorie/Filologie clasică); 

  2001 – 10/6,25 (Istorie); 8,00/7,50 (Istorie/limba şi literatura 
română); 9,25/6,50 (Istorie/o limbă străină); 7,25/6,75 (Istorie/Limbi 
Clasice); 

 2000 – 9,39/6,30 (la toate specializările). 

Proba scrisă la Istorie 
I. 1. Biserica în spaţiul românesc, de la întemeierea statelor medievale până la sfârşitul domniei lui Mihai Viteazul. 

2. Reformele lui Alexandru Ioan Cuza. 
 
II. 1. Reformele lui Clistene. 

  2. NATO – înainte şi după războiul rece. 
 
NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Subiectele au valoare egală. Se acordă 1 punct din oficiu. 

Barem de corectare 

Subiectul I 
1. Biserica în spaţiul românesc, de la întemeierea statelor medievale până la sfârşitul domniei lui Mihai 
Viteazul.    4,5 p. 
- Creştinarea spaţiului românesc – 0,5 p. 
- Întemeierea mitropoliilor în Ţara Românească şi Moldova – 1 p. 
- Biserica ortodoxă în Transilvania – 0,5 p. 
- Catolicism şi reformă în Transilvania – 0,5 p. 
- Funcţionarea mitropoliei în Ţara Românească şi Moldova – 1,5 p. 
- Biserica şi viaţa cotidiană – 0,5 p. 
2. Reformele lui Alexandru Ioan Cuza.   4,5 p. 
- Principiile revoluţiei de la 1848 în opera reformatoare din epoca lui Al. I. Cuza – 1 p. 
- Recunoaşterea unirii Principatelor Române – 0,5 p. 
- Principalele reforme – 2 p. 
- „Monstruoasa coaliţie” şi înlăturarea lui Al. I. Cuza – 1 p. 
Subiectul II 
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1. Reformele lui Clistene.    4,5 p. 
- Introducere: sensul termenului democraţie şi evoluţia anterioară a instituţiilor greceşti – 0,5 p. 
- Reformele: 

- cele 10 triburi 0,5 p.  
- Magistraţii 0,5 p. 
- Consiliul 0,5 p. 
- Ecclesia 1 p. 

- Definiţii şi surse: atestarea democraţiei la Eschil, isonomia, ostracism, structura instituţională ateniană. – 1 p. 
2. NATO – înainte şi după războiul rece.  4,5 p. 
- Constituirea NATO – 1 p. 
- Noi membri – 0,5 p. 
- Structura NATO – 1 p. 
- Conferinţe internaţionale – 0,5 p. 
- Reducerea armamentului – 0,5 p. 
- NATO după 1989 – 1 p. 
Notă: Se face media între subiectul I şi subiectul II. Se acordă un punct din oficiu. 


