CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea iulie-august 2016
SERIA 1 – 05.08.2016
ISTORIA ROMÂNILOR – FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
În 1967 Nicolae Ceauşescu a fost ales preşedintele:
a) Marii Adunări Naţionale;
b) Consiliului de Stat;
c) Republicii Socialiste România;
d) Partidului Comunist Român
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Dobrogea este unită de Mircea cel Bătrân, Ţării Româneşti în anul :
a) 1352;
b) 1370;
c) 1386;
d) 1388
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Liga Apărării Naţionale Creştine a fost întemeiată în 1923 de către:
a) A.C.Cuza;
b) Corneliu Zelea Codreanu;
c) Carol al II-lea;
d) Gh. Gr. Cantacuzino
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Lucrările Adunărilor ad-hoc în Principatele Române se desfăşoară în anul:
a) 1853;
b) 1856;
c) 1857;
d) 1858
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Papalitatea îi recunoaşte titlul de duce al Moldovei domnitorului :
a) Laţcu ;
b) Bogdan al II-lea;
c) Roman I;
d) Petru I Muşat
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Legea rurală a fost adoptată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza în:
a) mai 1864;
b) august 1862;
c) august 1864;
d) august 1863
7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Petru I Muşat depune jurământul de vasalitate regelui Poloniei, Vladislav I Jagello în anul:
a) 1347;
b) 1365;
c) 1387;
d) 1394
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.
Cea mai mare întindere a Moldovei „de la munte până la Marea cea mare" a fost în vremea lui
a) Petru I Muşat;
b) Roman I;
c) Laţcu;
d) Bogdan
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Mitropolia Ţării Româneşti de la Severin este întemeiată de Vladislav Vlaicu în anul:
a) 1354;
b) 1357;
c) 1364;
d) 1370
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 a fost încheiat cu:
a) Germania;
b) Ungaria;
c) Austria;
d) Turcia
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.
Atribuţiile domniei au fost limitate de drepturile şi privilegiile boierimii mari şi de „obiceiul" sau „legea
ţării"; Succesiunea la tron se baza pe sistemul ereditar - electiv.
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 1916 la Iaşi se constituia un guvern de uniune naţională, din liberali şi conservatorii democraţi, condus
de Alexandru Marghiloman; Tezaurul României a fost trimis în Rusia pentru a fi pus în siguranţă.
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.
În 1940 erau aduşi la cârma ţării generalul Ion Antonescu şi legionarii; România a atacat U.R.S.S. la 22
iunie 1942, până la sfârşitul anului aflându-se în război şi cu S.U.A şi Anglia.
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 perioada interbelică la conducerea Partidului Naţional Liberal s-au succedat politicieni remarcabili: Ion
I.C. Brătianu (până în 1927), Dumitru Brătianu (1927-1930), I.G.Duca (1930-1933), C.I.C.Brătianu
(1934-1947); Principalii teoreticieni ai liberalismului Ştefan Zeletin şi Vintilă Brătianu erau adepţii
politicii „prin noi înşine".
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.
În 1791 a fost elaborat „Supplex Libellus Valachorum", în care se subliniază că românii sunt cei mai
vechi locuitori ai Transilvaniei; În secolul al XVIII-lea reprezentanţii Şcolii Ardelene susţin ideea originii
latine a românilor.
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.
Principiul “rotativei guvernamentale” este introdus de Carol I în anul 1895; în primul deceniu al secolului
al XX-lea cele două formaţiuni care au dominat viaţa politică românească erau Partidul Naţional Liberal
şi Partidul Conservator.
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.
Prin pacea din 88 d.Hr., Dacia devenea regat clientelar Romei; împăratul Traian considera statul dac o
ameninţare la adresa securităţii Imperiului Roman.

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 tratatul de pace de la San Stefano (19 februarie/3 martie 1878), Rusia a preluat sudul Basarabiei de la
România; Tratatul de la Berlin (1/13 mai 1878) reconfirma independenţa României, pierderea sudului
Basarabiei şi revenirea în graniţele ţării a Dobrogei, Deltei Dunării şi insulei Şerpilor.
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.
Prin Constituţia din 1923 puterea legislativă era încredinţată regelui şi Reprezentanţei Naţionale; în
Constituţia din 1952 Partidul Comunist Român era forţa conducătoare a întregii societăţi.
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.
În primele decenii ale secolului al XIII-lea Regatul ungar a depăşit în forţă linia Carpaţilor la sud şi
răsărit; La 1247 conform „Diplomei cavalerilor teutoni" fiinţau pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre
formaţiuni politice prestatale româneşti: Banatul de Severin, voievodatul lui Litovoi, cnezatele lui Ioan şi
Farcaş, voievodatul lui Seneslau.
21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Se formează monstruoasa coaliţie;
B. Parlamentul unic al Principatelor îşi deschide lucrările;
C. Puterile garante recunosc unirea Principatelor.
a) C B A;
b) C A B;
c) B C A;
d) A C B.
22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Constituirea Corpului Ponderator cu rol legislativ;
B. Constituirea Comisiei Centrale de la Focşani;
C. Constituirea Adunărilor obşteşti.
a) C B A;
b) A C B;
c) B C A;
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. Ioan Kynnamos consemna despre vlahi: „se zice că sunt coloni veniţi de demult din Italia";
B. În Tratatul militar bizantin „Strategikon" populaţia de la nord de Dunăre este menţionată cu termenul
de „romani";
C. Simon de Keza subliniază că „românii sunt păstorii romanilor".
a) A C B;
b) A B C;
c) C A B;
d) B A C.
24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Constituirea Legiunii Arhanghelului Mihail;
B. Întemeierea Ligii Apărării Naţionale Creştine de către A.C. Cuza;
C. Înfiinţarea Partidului Comunist din România.
a) C B A;
b) A B C;
c) B A C;
d) C A B.
25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Bătălia de la Mărăşti;
B. Bătălia de pe Neajlov-Argeş;
C. Bătălia de la Turtucaia .
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. S-a constituit Înţelegerea Balcanică;
B. Semnarea pactului Ribentropp-Molotov;
C. S-a constituit Mica Înţelegere.
a) A C B;
b) B C A;
c) B A C;
d) C A B.
27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Constituirea Partidului Conservator;
B. Proclamarea independenţei de stat;
C. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris.
a) B C A;
b) A C B;
c) C A B ;
d) C B 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. Desfăşurarea „Marii Terori" în U.R.S.S.;
B."Noaptea cuţitelor lungi" în Germania;
C.„Marşul asupra Romei" organizat de Benito Mussolini.
a) C B A;
b) C A B;
c) A B C;
d) B A C.
29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Constituţia Republicii Socialiste România;
B. Constituţia României Mari;
C. Prima Constituţie a României comuniste.
a) A C B;
b) B C A;
c) B A C;
d) C A B.
30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Campania de la Belgrad;
B. Cruciada de la Varna;
C. Cucerirea Constantinopolului de către otomani.
a) B A C;
b) C A B;
c) B C A;
d) C B 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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1) I wouldn't call her a close friend. She's more of a/ an _____________really.
a) ancestor
b) successor
c) acquaintance
d) peer
2) Are you going to try a ________________ exam before you sit the actual exam at the end of the
semester?
a) fake
b) mock
c) false
d) dress
3) The moment Mr Jones _____________ , I _____ him the great news.
a) comes in/ am telling
b) is coming in / would tell
c) comes in / will tell
d) has come in / would tell
4) Jack hoped that he ____________ a new, larger house after he _______the old one.
a) would buy / has sold
b) would buy / had sold
c) bought /has sold
d) will buy / sells
5) Were _____________ my uncle, I would never have started studying this language in the first place.
a) it for
b) it hadn't been for
c) it to be for
d) it not for
6) ________he was on holiday in Spain ______his wife.
a) It was after/that he is meeting
b) It was while /that he met
c) It is when/that he meets
d) Was it while/that he has been meet
7) "We went to Japan five years ago," she said.
a) She said they have been to Japan five years before.
b) She said they had been to Japan five years before.
c) She said they had been to Japan five years ago.
d) She says they had been to Japan five years before.

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) I think you shouldn't take the dog for a walk ______________ it's raining now! Just wait until the rain
_______.
a) owing to / has stopped
b) seeing that / stops
c) due to / is stopping
d) because of / will stop
9) _____my father who didn't let me ____ out last night.
a) It is/going
b) He is/go
c) It was/go
d) It has been/to go
10) Only in this way ______sure that they are _____.
a) we could have been/wrongful
b) we can be/righteous
c) should we be/ wrong
d) can we be/ right
11) The captain ________that the black flag _______down.
a) persisted/will be flown
b) ordered /should be taken
c) is persisting/came
d) suggested/will be striked
12) This is the author _____________ novel became a best-seller.
a) which
b) of which
c) whose
d) of whom
13) The principal promised his students that he ______________ them to leave on condition that they
________ on time.
a) would let / returns
b) would allow / returned
c) would be allowed / had returned
d) would have allowed / have returned
14) ______the computer was damaged, the shop ________ it.
a) Although/ wouldn't replace
b) Also/wouldn't replace
c) Despite/won't replace
d) In spite of/will replace

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
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15) German measles ______ a ______dangerous illness for pregnant _______.
a) is /particularly/women
b) are/exceptionally/females
c) was/terminally/woman
d) has been/notably/female
16) Money ____ important _____everyone.
a) are/for
b) is/to
c) are/to
d) have been/for
17) He said he __________ that the information _______inaccurate.
a) was inform/was
b) had been informed/was
c) is informed/is
d) is being informed/is
18) She wanted to bury _______ deep in the dark where not a single soul could see ___________.
a) her / she
b) herself / her
c) hers / herself
d) she / her

19) The curtains in the dining room were made of ________ cloth ________was black as night. .
a) rich, soft / that
b) soft, rich / who
c) rich, soft / whose
d) rich, soft / whom
20) "Well, I really don't know if I can come. What time _________?"
a) you are leaving
b) will you be leaving
c) will you leave
d) do you leave
21) ______ Lebanon was flourishing when the war _____.
a) -/broke in
b) The/was breaking off
c) The/ broke out
d) -/broke down

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
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22) Our company _____taken_____ by our major competitor.
a) is/aback
b) is being/after
c) has been just/off
d) has just been /over
23) I am so exhausted. I really wish my neighbours __________loud music when I______ to sleep.
a) wouldn't play/ trys
b) didn't play/ try
c) wouldn't play/ am trying
d) won't play /have tried
24) He was angry when he _____me, because I _______with his ______friend.
a) saw /had been arguing/ sister-in-law's
b) has seen/have been arguing/sister-in-law
c) sees/was arguing/sister-in-laws'
d) was seeing/was arguing/sister-in-law's
25) Why _____so rude? It's not like Jerry _____in public.
a) is he being/ to swear
b) is he/swearing
c) he is being/to swear
d) he was/to swear
26) I can't remember _______ that novel, _________ its title sounds familiar.
a) reading/ although
b) to read / even if
c) to have read/ even so
d) to having read/ though
27) Ieşeau împreună de trei ani înainte de a decide să se căsătorească.
a) They were going out three years before they decided to marry.
b) They have been going out for three years until they decided to get married.
c) They went out three years before deciding to have married.
d) They had been going out for three years before they decided to get married.
28) Susan is about to cry. It looks as if Nathan ______________ her birthday again.
a) had been forgetting
b) had forgotten
c) has been forgetting
d) has forgotten
29) I ______ hard for the past few years so I should be ____a promotion soon.
a) have been working /due to
b) am working/in for
c) have worked/about
d) am working/towards
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
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30) I _____home ____late. Make sure you ____the kids in.
a) won't be/ until/tuck
b) can't/since/truck
c) shan't/quite/pack
d) wouldn't/pretty/carry

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) Elle a habité dans le plus beau pays d'Europe. Ah oui ? ….. pays ?
a) Quel
b) Lequel
c) Quelle
d) Laquelle
2) Ma copine prépare son sac de sport. Elle prend ….. baskets et ….. bouteille d'eau.
a) les, un
b) des, une
c) les, le
d) des, un
3) Nous pensons souvent ….. vacances de l'année prochaine.
a) aux
b) des
c) les
d) à la
4) Moi, je vais ….. supermarché, et toi, tu vas ….. aéroport attendre papa.
a) au, de l'
b) à la, à l'
c) aux, à la
d) au, à l'
5) …connais-tu ici ?
a) Qui est-ce qui
b) Qui
c) Qu'est-ce que
d) Qu'est-ce qui
6) - Vous êtes ….. , ma chère, vous n'avez pas changé.
a) la même
b) le même
c) même
d) mêmes
7) - ….. a cassé le vase ?
- C'est pas moi.
a) Que
b) Qui
c) Quoi
d) Quel

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) Une douzaine d’œufs représente :
a) 2 œufs
b) 12 œufs
c) 10 œufs
d) 6 œufs
9) Il adore ce gâteau. Je ….. ….. ai donné un morceau.
a) les lui
b) lui en
c) en lui
d) la lui
10) …as-tu besoin ?
a) De quoi
b) De quoi est-ce quoi
c) De quoi est-ce qui
d) De quel
11) Trouvez la réponse qui correspond à la phrase.
Il n'a pas l'air content.
a) Il est content.
b) Il est fâché.
c) Il est heureux.
d) Il est joyeux.
12) L’or et l’argent sont des ……précieux.
a) métals
b) métales
c) métaux
d) matériels
13) …. de neuf aujourd’hui?
a) Qui
b) Quoi
c) Que
d) Qu’est-ce qui
14) Elle vient de s'acheter une ….. robe ….. .
a) belle, bleue marine
b) belle, bleu marine
c) bel, bleu marine
d) bel, bleue marin
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15) Je voudrais une ….. de tomates.
a) kilo
b) litre
c) livre
d) morceau
16) Insistant un peu plus, il obtiendrait le résultat souhaité .
a) Bien qu’il insiste
b) Jusqu’à ce qu’il insiste
c) S’il insistait
d) Même s’il insiste
17) J’ai ouvert la fenêtre de façon à faire entrer un peu de lumière dans la pièce.
a) parce que la lumière entre dans la pièce
b) de peur que la lumière n’entre pas dans la pièce
c) pour qu’un peu de lumière entre dans la pièce
d) à condition que la lumière n’entre pas dans la pièce
18) Où allez-vous en vacances cette année ?
a) Nullement. On reste à la maison.
b) Aucune partie. On reste à la maison.
c) Ni une part. On reste à la maison.
d) Nulle part. On reste à la maison.
19) Il ne prend …..... sa voiture pour aller au travail.
a) nulle
b) personne
c) jamais
d) rien
20) Il a réussi son examen…..... ses professeurs.
a) grâce à
b) à cause de
c) vu
d) en raison
21) Les Français boivent moins de vin qu'avant. ….. ils y sont très attachés.
a) Par contre
b) Ailleurs
c) Malgré
d) Vu
22) Je ne sors pas …….
a) de peur qu’il fait trop froid
b) parce qu’il fait trop froid
c) bien qu’il fait trop froid
d) à moins qu’il fait trop froid
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23) Je suis très heureux …... votre connaissance.
a) que je fais
b) que j'ai fait
c) de faire
d) faire
24) Vous avez reconnu qu’il …. . tort dans cette affaire.
a) a eu
b) aura
c) avait
d) a
25) Tu peux me rendre les livres, s'il te plaît ?
a) Oui, je les ai toutes lues.
b) Oui, je les ai tous lues.
c) Oui, je les ai toutes lus.
d) Oui, je les ai tous lus.
26) Je souhaitais qu’il m’…… davantage.
a) aimerait
b) aime
c) aimait
d) avait aimé
27) Nous nous …..... …..... et pourtant nous …..... …..... en retard, dirent-elles.
a) sommes dépêchées, nous sommes arrivées
b) sommes dépêchés, nous sommes arrivés
c) sommes dépêchées, nous avons arrivé
d) sommes dépêché, nous sommes arrivé
28) ….. , elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas m’accompagner.
a) fatigué
b) fatigués
c) fatiguées
d) fatiguée
29) Ces réserves naturelles, je les ai toutes …… .
a) visité
b) visités
c) visitées
d) visiter
30) Je m'étonne qu'ils ne …... pas encore là.
a) sont
b) soient
c) seront
d) ont été
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Er hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung dieser Firma ………………..
a) geleistet.
b) gebracht.
c) gemacht.
d) gefunden.
2) Kannst du mal …………………, wie viel das kosten würde?
a) ausrechnen
b) verrechnen
c) gerechnet
d) angerechnet
3) Die Quittung müssen Sie gut …………. !
a) aufheben
b) anheben
c) beheben
d) heben
4) Alle Bekannten, ……... es möglich war, sind zur Hochzeit gekommen.
a) denen
b) der
c) die
d) dem
5) Welche Variante ist richtig?
Robert hat eine gute Note bekommen, ..................
a) damit er etwas zu lernen.
b) statt etwas zu lernen.
c) ohne dass etwas zu lernen.
d) ohne etwas zu lernen.
6) …………………………………………………., konnte er den Bus nicht mehr erreichen.
a) Obwohl rannte Richard zur Haltestelle,
b) Obwohl Richard zur Haltestelle rannte,
c) Obwohl Richard rannte zur Haltestelle,
d) Obwohl rannte zur Haltestelle Richard,
7) Welche Variante ist richtig?
Es wäre wünschenswert,………………..
a) den Raum in Ruhe zu verlassen.
b) um den Raum in Ruhe zu verlassen.
c) den Raum zu verlassen in Ruhe.
d) in Ruhe zu verlassen den Raum.

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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8) Dacă vrei poţi să vii la mine.
a) Wenn du willst, kannst du zu mir kommen.
b) Ob du willst, kannst du zu mir kommen.
c) Wann du willst, kannst du zu mir kommen.
d) Als du willst, kannst du zu mir kommen.
9) ……..ich Tennis mag, möchte ich jetzt nicht spielen.
a) Trotzdem
b) Trotz
c) Obwohl
d) Ob
10) Ich weiß nicht, ……. ich morgen Zeit habe.
a) als
b) ob
c) obwohl
d) damit
11) Welche Variante ist richtig?
a) Wenn ich hätte kein Fieber, würde ich heute mit meinen Freunden ausgehen.
b) Wenn ich kein Fieber hätte, ich würde heute mit meinen Freunden ausgehen.
c) Wenn ich kein Fieber hätte, würde ich heute mit meinen Freunden ausgehen.
d) Wenn ich kein Fieber hätte, würde ich ausgehen heute mit meinen Freunden.
12) Die Kinder tanzen, während……………zuschauen.
a) ihre Eltern
b) seine Eltern
c) ihr Eltern
d) Ihrer Eltern
13) Die …………………….. dieser Firma arbeiten ganztags.
a) Angestellte
b) Angestellten
c) Angestellt
d) Angestellter
14) Der Opa erzählt …………….ein Märchen.
a) dem Kindern
b) den Kinder
c) den Kindern
d) der Kinder
15) Wir besuchen ……… alte Heidelberg.
a) die
b) der
c) das
d) den
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16) Ich bitte ............um Entschuldigung.
a) den Herr
b) den Herren
c) den Herrem
d) den Herrn
17) Du hast mehrere ......... bekommen.
a) Brief
b) Briefs
c) Briefe
d) Briefen
18) ………. Gold ist ein wertvolles, aber zugleich teures Metall.
a) Die
b) Das
c) Der
d) Den
19) Ich bin ……… Frisör, kann ich dich später anrufen?
a) beim
b) zum
c) bei
d) zu
20) Das möchte ich nicht so machen, sondern ……
a) anders.
b) andere.
c) anderen.
d) anderes.
21) ……… hast du Angst? Vor dem Arzt?
a) Vor wem
b) Wovor
c) Vor was
d) Vor wen
22) Was ……….. du dir ………, wenn du drei Wünsche frei ……..?
a) würdest ....... wünschen........hättest
b) würdest ....... gewünscht…….hättest
c) wurdest ....... wünschen…….hättest
d) wurdest ....... gewünscht ……..hattest
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23) Der Herr, mit …….. ich mich vorhin unterhalten habe, ist mein Chef.
a) der
b) den
c) dem
d) dessen
24) Er wohnte ……… noch in Luxemburg.
a) unten
b) ziemlich
c) damals
d) dorther
25) Wann …… du deine Pläne in Ordnung …….?
a) wirdst .........bringen
b) wirst .........bringen
c) werdest .......bringen
d) werdet .........bringen
26) In …… Ferien fahren wir ans Meer.
a) die
b) den
c) der
d) das
27) Du musst ……….. das Rauchen abgewöhnen.
a) sich
b) dich
c) dir
d) er
28) ………… dem Essen müssen wir uns die Hände waschen.
a) Seit
b) Vor
c) Während
d) An
29) Die Freunde waren sehr müde, denn sie ……… den ganzen Tag durch den Wald …………
a) ist ...... spazieren gegangen
b) hat …... spazieren gegangen
c) waren ……. spazieren gegangen
d) haben ……. spazieren gegangen
30) Habt ihr etwas ……… Michael gehört?
a) nach
b) für
c) auf
d) von
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1) Indică seria care conţine numai cuvinte în care este accentuată penultima silabă.
a) miracol, arbitru, ajutor, antreprenor;
b) metodă, autentic, cinematograf, aleasă;
c) alee, acuarelă, capacitate, garanţie;
d) atitudine, mironosiţă, destăinuire, fluviu.
2) Indică seria în care cuvintele conţin numai vocale:
a) dicţionar, dezgheţ, microbian, proprietar;
b) geană, dioptrie, aerat, foios;
c) aprig, flăcăruie, duel, echinocţiu;
d) miopie, luminaţie, echer, alei.
3) Indică seria care conţine numai cuvinte în care este accentuată ultima silabă.
a) adevăr, ambiant, lentoare, viaţă;
b) antet, minunat, aprobat, oribil;
c) marinar, editor, caracter, belşug;
d) actor, siestă, asamblare, verigă.
4) Sensul cuvântului jurisdicţie este:
a) prevedere legală prin care se interzice săvârşirea anumitor fapte sau acte;
b) subdiviziune a unei unităţi teritorial-administrative, organizată în vederea organizării optime a unei
activităţi;
c) competenţa unei instanţe, a unui judecător de a judeca;
d) împrejurare care însoţeşte o întâmplare, o acţiune, un fenomen.
5) Indică enunţul în care paronimul este corect utilizat:
a) Nava petroliferă era în larg.
b) Rochia era din atlas roşu.
c) Avea premoniţie, devenind imun la infecţii.
d) Prin vocabularul său dă dovadă de insolenţă.
6) Sinonimul cuvântului delaţiune este:
a) denunţare;
b) delăsare;
c) furt;
d) discurs.
7) Indică numărul neologismelor din enunţul Din trei apartamente au fost evacuaţi câţiva locatari care
nu şi-au achitat taxele.
a) trei;
b) patru;
c) cinci;
d) şase.

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
Pagina 1 din 5

a) b) c) d)

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea iulie-august 2016
A
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
SERIA 1 – 05.08.2016

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

LIMBA ROMÂNĂ –
JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

8) Indică seria care conţine numai cuvinte scrise corect:
a) antecameră, împieliţat, maiestru, maiestos, optura;
b) definitor, echinocţiu, fluor, fregvent, ghiuvetă;
c) prerie, proroc, repercusiune, serviciu, livrescă;
d) astrigent, cerebra, pitorescă, strangula, tenisman.
9) Indică seria care conţine sinonimele cuvintelor: răutăcios, labil, confuz.
a) malefic, schimbător, haotic;
b) vinovat, nestatornic, nelămurit;
c) ironic, schimbător, dezordonat;
d) maliţios, instabil, neclar.
10) Nu este pleonasm construcţia:
a) infarct miocardic;
b) hidrofor cu apă;
c) bărbat gârbov;
d) insecticid ucigător.
11) Sinonimul cuvântului prolix nu este:
a) confuz;
b) încărcat;
c) detaliat;
d) complicat.
12) Indică numărul verbelor predicative din enunţul A plecat fără a-i spune, neîndrăznind să o întrerupă.
a) unu;
b) două;
c) trei;
d) patru.
13) Indică enunţul în care adjectivul pronominal de întărire nu este utilizat corect:
a) Fetelor, vouă însevă v-am înmânat premiile.
b) Am discutat cu însuşi directorul.
c) Îngrijitoarele înşişi au verificat boxele.
d) Am oferit trandafirul fetei înseşi.
14) În enunţurile S-a dus foarte departe. A! Ce bine-mi pare că te văd! Sună a gol carafa aceasta,
valorile morfologice ale cuvântului a sunt:
a) verb auxiliar, interjecţie, articol posesiv;
b) verb auxiliar, interjecţie, prepoziţie;
c) articol posesiv, interjecţie, prepoziţie;
d) verb auxiliar, interjecţie, interjecţie.
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15) Au categoria gramaticală a cazului părţile de vorbire din seria:
a) substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, articolul;
b) substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul;
c) substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, adverbul;
d) ) substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, interjecţia.
16) Indică enunţul în care verbul a se face este copulativ.
a) În anumite situaţii, se făcea că plouă.
b) S-a făcut ce a visat din copilărie.
c) În curând se va face dimineaţă.
d) Aici pâinea se face pe vatră.
17) Identifică enunţul care nu conţine un substantiv în genitiv:
a) Propunerea mamei m-a bucurat.
b) Nu pot lucra din cauza fraţilor tăi.
c) Soldaţii au acţionat conform planului.
d) Angajaţii sunt contra introducerii de noi reguli.
18) În enunţul Prietenul meu ar fi impresionat de acest gest al tău şi, dacă ai proceda cum ai promis, ar
fi într-adevăr bucuros şi ţi-ar fi mulţumit încă de ieri dacă te întâlnea, valorile verbului a fi sunt:
a) verb auxiliar, verb copulativ, verb auxiliar;
b) verb copulativ, verb predicativ, verb auxiliar ;
c) verb auxiliar, verb predicativ, verb copulativ;
d) verb auxiliar, verb copulativ, verb copulativ.
19) În fraza Nesigur că va reuşi, a anulat întâlnirea, propoziţia subordonată este:
a) completivă directă ;
b) circumstanţială consecutivă;
c) completivă indirectă ;
d) circumstanţială de scop.
20) În fraza Să mai mergi o dată, ţi se va părea cu totul altfel acel loc, propoziţia subordonată este:
a) circumstanţială condiţională;
b) subiectivă;
c) circumstanţială concesivă;
d) circumstanţială de scop.
21) În fraza Şi-a închipuit că îi va fi uşor să câştige, dacă va cere ajutorul prietenilor săi, propoziţiile
subordonate sunt:
a) completivă indirectă, subiectivă, circumstanţială condiţională;
b) completivă directă, subiectivă, circumstanţială condiţională;
c) subiectivă, completivă directă, circumstanţială de cauză;
d) subiectivă, subiectivă, circumstanţială de timp.
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22) În fraza Supărat că nu a reuşit să promoveze examenul de bacalaureat şi obligat să se angajeze pe
timpul verii, nu a mai putut pleca la mare, propoziţia principală este:
a) nu a mai putut;
b) supărat… nu a mai putut pleca la mare;
c) nu a mai putut pleca la mare;
d) Supărat… şi obligat,...nu a mai putut pleca la mare.
23) Indică numărul propoziţiilor principale din fraza El are putere de muncă, tu, creativitate, aşadar este
bine să alcătuiţi o echipă şi să vă alegeţi o temă de proiect care să aibă impact.
a) patru;
b) trei;
c) două;
d) una.
24) În fraza E atent, reciteşte cerinţele şi verifică răspunsurile, dar poate greşi uneori, raporturile de
coordonare sunt:
a) prin juxtapunere, copulativă, adversativă;
b) prin juxtapunere, copulativă, disjunctivă;
c) copulativă, adversativă, disjunctivă;
d) adversativă, copulativă, prin juxtapunere.
25) Indică numărul verbelor predicative din enunţul Fiind oprit a pleca singur, s-a consolat ascultând
muzică.
a) patru;
b) trei;
c) două;
d) unu.
26) Indică funcţia sintactică a structurilor subliniate din enunţul Este de necontestat că datoria de a-i fi
ajutat pe ceilalţi a fost înţeleasă de majoritatea oamenilor.
a) subiect, complement direct, predicat verbal;
b) complement direct, atribut verbal, predicat nominal;
c) complement circumstanţial de mod, predicat verbal, predicat nominal;
d) nume predicativ, atribut verbal, predicat verbal.
27) În enunţul Spectacolul a fost bine organizat şi aplaudat de public, există:
a) două predicate verbale;
b) un predicat nominal şi un predicat verbal;
c) două predicate nominale;
d) doar un predicat nominal.
28) În propoziţia Eu, mama, cele două surori ale mele şi un frate vom merge la spectacol, subiectul este:
a) eu, mama, cele două surori şi un frate;
b) eu, mama, surori ale mele şi frate;
c) eu, mama;
d) eu, mama, surori şi frate.
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29) Indică numărul atributelor din enunţul Nu a ţinut cont în alegerea sa de nicio părere a celorlalţi
despre colegul venit cu trei săptămâni în urmă.
a) trei;
b) patru;
c) cinci;
d) şase.
30) Indică numărul părţilor de propoziţie secundare din enunţul Ar fi putut fi promovat de managerul cel
mai sever din acea instituţie.
a) şase;
b) cinci;
c) patru;
d) trei.

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) He venido a la reunión sólo por ... familia.
a) mí
b) mi
c) mía
d) mia
2) .... profesor está en .... aula.
a) La, el
b) El, la
c) El, el
d) El, él
3) ... chica de nuestro grupo te puede ayudar.
a) cualquiera
b) cualquier
c) qualquiera
d) cualesquieran
4) Te dejo los tomates sobre la mesa. Te ... puedes recoger cuando quieras.
a) las
b) los
c) lo
d) la
5) Tú no sabes nada. Yo, en cambio, .... .... todo.
a) la, se
b) la, sé
c) lo, sé
d) lo, se
6) La piscina es vuestra.
a) La piscina es de vosotros.
b) La piscina es de nosotros.
c) La piscina es de usted.
d) La piscina es de ustedes.
7) .... flores de tu jardín son muy .... .
a) las, hermosas
b) las, hermosos
c) los, hermosos
d) los, hermosas

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) El verbo correspondiente al sustantivo ejemplo es:
a) ejemplar
b) ejempler
c) ejemplicar
d) ejemplificar
9) Elige el antónimo adecuado de la palabra subrayada:
Hay que coser la blusa con un hilo muy fino.
a) delgado
b) ligero
c) sutil
d) grueso
10) Busca el intruso:
a) cama
b) cerveza
c) armario
d) escritorio
11) Por mucho que .... Enrique ayer, llegó tarde al trabajo.
a) madruga
b) madrugue
c) madrugara
d) madrugará
12) Quienquiera que .... algo, que levante la mano.
a) sabe
b) sepa
c) supiera
d) seba
13) Si él hubiera sido más guapo, ......... con él.
a) haya salido
b) habría salido
c) saliera
d) salga
14) Si ...., me pondré el abrigo.
a) nieve
b) nevara
c) nieva
d) hubiera nevado
15) Como .... tarde, no entras en casa.
a) volvas
b) volverás
c) vuelvas
d) volverías
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
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16) .... el frío que hace, no podemos salir.
a) aunque
b) hasta que
c) para
d) con
17) Te contaría la historia si la ......... .
a) sepa
b) sabría
c) supiera
d) supe
18) Siempre que .... tarde, mi padre se enfada.
a) llegue
b) llegué
c) llegaba
d) llego
19) ¿Para qué .... tantos pasteles?
a) hayas comprado
b) compres
c) has comprado
d) compraras
20) De .... antes, me habría avisado.
a) haya sabido
b) ha sabido
c) haberlo sabido
d) hubiera sabido
21) No imaginábamos que .... tan fácil llegar hasta su casa.
a) era
b) sea
c) fuera
d) fue
22) ¿Te gustaría .... algo de dinero?
a) ganar
b) ganes
c) ganarías
d) ganaras
23) Probablemente eran las nueve cuando volviste a casa. .... las nueve cuando volviste a casa.
a) Están
b) Estarían
c) Son
d) Serían
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
Pagina 3 din 4

a) b) c) d)

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea iulie-august 2016
A
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
SERIA 1 – 05.08.2016

LIMBA SPANIOLĂ –
JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

24) Desde que la fábrica se cerró, ... de cartero.
a) es
b) esta
c) está
d) esté
25) Lo que me cuentas ... algo difícil de creer.
a) es
b) está
c) sea
d) hay
26) ¡.... , ustedes!
a) Pasen
b) Pase
c) Pasa
d) Pasan
27) Tu vecino ha vuelto del extranjero. ... de verlo en la calle.
a) Empiezo
b) Llevo
c) Acabo
d) Ando
28) Cuando comenzó .... llover, nos fuimos.
a) por
b) de
c) en
d) a
29) Mi hermano .... de chófer durante las vacaciones.
a) es
b) soy
c) estoy
d) está
30) Cada uno ama ... su manera.
a) para
b) con
c) por
d) 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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