Întrebările concursului Să nu ne uităm eroii!
1. În memoria eroilor români care au murit în Războiul de Independenţă în luptele
de la Griviţa, la inițiativa regelui Carol I, în anul 1902, a fost amenajat Mausoleul
Eroilor de la Griviţa, în:
a) România
b) Republica Bulgaria
c) Republica Moldova
2. Maiorul Alexandru Mărgineanu din Regimentul 23 Infanterie a murit în Marele
Război în 20 noiembrie/ 3 decembrie 1916, în luptele pentru apărarea Bucureștiului.
Mormântul eroului Mărgineanu a fost amenajat la:
a) Cimitirul Bellu, București
b) Cimitirul Bolovani, Ploiești
c) Cimitirul Pomenirea, Arad
3. Sublocotenentul Pamfil Șeicaru s-a distins în luptele pentru eliberarea orașului
Orșova, din Primul Război Mondial. Acesta a făcut parte din:
a) Regimentul 7 Artilerie
b) Regimentul 24 Infanterie
c) Regimentul 17 Mehedinți
4. La sfărșitul lunii noiembrie 1916 a început „Bătălia pentru București”.
Sublocotenentul Rădulescu Grigore a fost luat prizonier de trupele bulgare și a murit
în captivitate, în primăvara anului 1917. Osemintele sublocotenentului Rădulescu
Grigore au fost exhumate și repatriate, la 26.05.1925, la inițiativa:
a) Societății Cultul Eroilor
b) Regelui Ferdinand I
c) Ministerului Apărării Naționale
5. Locotenentul Gheorghe Săvinescu a murit pe Frontul de Est, în regiune Odessa, la
19/20 septembrie 1941. În memoria eroului a fost ridicat, în anul 2003, un
monument comemorativ în localitatea:
a) Doljești
b) Crăcăoani de Jos
c) Agapia
6. În memoria militarilor români din Primul Război Mondial care au murit în toamna
anului 1916, pentru apărarea zonei Văii Oltului, a fost ridicat un monument
comemorativ în localitatea:
a) Brezoi
b) Drăgășani
c) Râmnicu Vâlcea
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7. In cadrul ofensivei pentru eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei,
desfășurată în perioada 22 iunie-26 iulie 1941, un pluton din Regimentul 3
Dorobanți a luptat zona comunei Sărata Galbenă, în data de 13 iulie 1941.
Comandantul plutonului a fost:
a) Petre Dumitrescu
b) Constantin Constantinescu-Claps
c) Teodoroiu Gh. Dumitru
8. În luptele pentru eliberarea municipiul Oradea, în ziua de 29 septembrie
1944, și-a pierdut viața căpitanul Carp Mandachi. Acesta a fost înhumat în
Parcela de onoare a eroilor români din cimitirul:
a) Bartolomeu
b) Rulikovski
c) Teiș
9. La data de 25 octombrie 2021, s-a desfășurat ceremonia de reinaugurare
a cimitirului de onoare al eroilor români din localitatea Sofia (Republica
Moldova), căzuti în luptele purtate în zonă de Armata Română, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. În cimitirul de război românesc din
localitatea Sofia îsi dorm somnul de veci:
a) 85 de militari români
b) 64 de militari români
c) 78 de militari români
10. Lupta de pe Muntele Cireșoaia s-a desfășurat în cadrul celei de-a treia
bătălii de la Oituz, la 12 august 1917. În timpul unui violent atac de
artilerie, după explozia unui obuz, maiorul Nicolae Năstase își pierde viața.
Rămășițele pământești ale eroului au fost centralizate la:
a) Mausoleul eroilor de la Mateiaș
b) Mausoleul eroilor de la Toplița
c) Mausoleul eroilor de la Mărășești
11. Bătălia de la Rahova (Bulgaria), a fost una dintre bătălie Războiului pentru
Independența României (1877-1878). În timpul desfășurării luptelor, maiorul
Constantin Ene, a preluat comanda trupelor, strigând:
a) ”Înainte băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!
b) ”Dați de tot, fraților!”
c) ”Soldați și ofițeri, cine e român să mă urmeze!”
12. După Primul Război Mondial, România a fost printre primele state, care a
decis să inaugureze un mormânt dedicat memoriei eroilor care s-au jertfit pe
câmpul de luptă, cunoscut sub numele de Mormântul Ostașului Necunoscut.
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Amplasat inițial în Parcul Carol, acesta a fost relocat, în timpul regimului
comunist, la Mausoleul din Mărășești, în noaptea de:
a) 22 spre 23 decembrie 1958
b) 21 spre 22 decembrie 1958
c) 20 spre 21 decembrie 1958
13. 27 august 1916, stil nou, Armara română a intrat în Primul Război Mondial,
având drept obiectiv întregirea țării. Generalul Ion Dragalina a primit comanda
trupelor Diviziei 1, care făcea parte din:
a) Armata III română
b) Armata II română
c) Armata I română
14. În perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai 1945, armatele I și IV române au
luptat pe teritoriul fostei Cehoslovacii. În anii 1951-1952, guvernele României și
Cehoslovaciei au convenit ca osemintele morților de război români aflate pe
teritoriul actual al Slovaciei să fie exhumate și centralizate în:
a) Cimitirul de onoare românesc Brno
b) Cimitirul de onoare românesc Zvolen
c) Cimitirul de onoare românesc Lambinowice
15. Începând cu anul 1917, armata germană a amenajat un Cimitir de campanie, în
comuna Țifești, sat Bătinești (județul Vrancea), pe soseaua Tișița–Panciu, la km 2.
Necropola este cunoscută și cu numele de:
a) Cimitirul „Eternitatea”
b) Cimitirul „Poiana lui Frunză”
c) Cimitirul „Pomenirea”
16. Regimentele 6 Vânători și 21 Infanterie din Divizia a IV-a română pornesc la
atac în lupta de la Porumbacu, la 30 septembrie 1916. Colonelul Gheorghe
Iacobini, conduce la asalt militarii din Regimentul 6 Vânători și cade în timpul
atacului, secerat de focul mitralierelor. Deși a fost înhumat în Cimitirul eroilor de
la Porumbacu de Jos, osemintele acestuia au fost exhumate și centralizate la:
a) Cimitirul eroilor Ghencea Militar
b) Cimitirul eroilor Bellu
c) Cimitirul eroilor Ghencea Civil
17. Pentru comemorarea eroilor care și-au pierdut viața, în contextul luptelor purtate
de Armata română pentru eliberarea nordului și nord-estului Basarabiei, în orașul
Florești (raionul Florești, Republica Moldova) s-a amenajat:
a) un monument de tip obelisc
b) un monument de tip cruce
c) o troiță
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18. Vasile Ilie din satul Făget, jud. Alba, a luptat pe Frontul de Est în cadrul
Regimentului 40 Artilerie. Căzut prizonier, în august 1944, acesta a fost internat în
lagărul din:
a) Oranky
b) Chișinău
c) Donețk
19. Prizonierii de război român internați în lagărul din Novogorsk, în octombrie
1944, au cărat lemnele de foc:
a) în brațe
b) cu asinii
c) cu sania
20.Prizonierii români eliberați din lagărul din Karaganda, Kazahstan, în martie 1946,
au fost așteptați în municipiul Iași de reprezentanți de la:
a) Ministerul Sănătății
b) Spitalul Militar Iași
c) Crucea Roșie Română.
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