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Examenul național de bacalaureat 2021 
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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 4 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Imperiul Otoman Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de 

legi, avea dreptul de veto etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
citat din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Carol I, Constituția din 1866 Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: pentru că se renunța astfel la garanția celor șapte Mari Puteri europene  și 
efect: Pentru România, alegerea acestei soluții n-a fost fără riscuri etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni desfășurate de români, în anul 1877, 
în afara celor la care se referă sursa B       (1px2=2p) 
Exemple: proclamarea independenței de stat în Parlament, participarea la războiul antiotoman 
din 1877-1878 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între prevederile a două proiecte politice 
referitoare la statul român elaborate în 1848 
Exemplu: prevăd unirea Moldovei cu Țara Românească etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Vlad Țepeș Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: încheie o convenţie /încheie o convenţie cu regele Cazimir 

3 puncte pentru menționarea oricărui motiv al acceptării acesteia de către domnul Moldovei, la 
care se referă sursa dată 
Exemplu: îndepărtarea de la hotarul Moldovei a rivalului său, Petru Aron etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
evenimentele istorice care au loc în anul 1462      (3px2=6p) 
Exemple: atacul lui Mahomed al II-lea împotriva domnitorului Vlad Ţepeş, Ştefan [cel Mare] a 
încercat fără succes să cucerească Chilia etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
acțiunile desfășurate în anul 1467 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
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Exemplu: Acțiunile militare desfășurate în anul 1467 reflectă situația conflictuală dintre 
Moldova și Ungaria. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Pentru a restabili situaţia, 
Matias Corvin [regele Ungariei] a intrat în campanie la sfârşitul anului 1467, înaintând în fruntea 
unei mari armate spre Suceava, capitala Moldovei, unde nădăjduia să-l instaleze pe candidatul 
său la domnie şi În drum însă, la Baia, […] unde regele se oprise pentru pregătirea asaltului final, 
Ştefan [cel Mare] dezlănţuie contraatacul etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7 
puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: desfășurarea luptei de la Codrii Cosminului din 1497 etc. ) prin precizarea a două 
informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 
pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în perioada 1951-
1964 (de exemplu: adoptarea Constituției din 1952, prezentarea Declarației Partidului 
Muncitoresc Român în 1964 etc.)        (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăruia (de exemplu: menționează 
politica de alianță cu URSS, susține egalitatea între partidele comuniste etc.)  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea Constituției din 1965 
2 puncte pentru menționarea oricărei prevederi a acesteia (de exemplu: stabilește organizarea 
Marii Adunări Naționale etc.) 
3 puncte pentru prezentarea prevederii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la prevedere și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la prevedere 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția României între anii 1971-

1985 (de exemplu: Între anii 1971-1985, evoluția României este determinată de practici politice 
totalitare. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Istorie 
 Testul 4 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Sultanul l-a recunoscut pe Carol drept prinț ereditar în octombrie 1866, dar, în mod 

nerealist, și-a menținut ideea că Principatele Unite vor trebui să rămână parte integrantă a 
Imperiului Otoman. 
 Între timp, în aprilie, guvernul provizoriu organizase alegeri pentru o nouă Cameră a 
deputaților. Servind ca Adunare Constituantă, aceasta și-a propus drept primă îndatorire să 
elaboreze și să aprobe noua Constituție. După dezbateri aprinse [...] la 29 iunie/11 iulie 1866 
Adunarea a adoptat în mod unanim Constituţia, iar Carol I a promulgat-o a doua zi. [...] Ea [...] crea 
condiţiile pentru alegerea unui guvern reprezentativ, prevedea responsabilitatea miniştrilor pentru 
acţiunile lor şi întărea principiul separării puterilor. De asemenea, stabilea în detaliu drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor. [...] Sistemul parlamentar instituit în 1866 s-a caracterizat [...] prin rolul 
preponderent al Legislativului. Acesta a devenit aproape partener egal cu domnitorul în elaborarea 
legilor şi a dobândit dreptul de a pune întrebări miniştrilor cu privire la linia politică urmată şi 
abuzurile puterii. [...] Totuşi, domnitorul deţinea o autoritate considerabilă.[...] El păstra un rol 
decisiv în procesul legislativ. Putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de legi şi avea 
dreptul de a se opune prin veto, acţiune ce nu putea fi contracarată de Adunarea legislativă.”  

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Deja aducerea [...] unui principe străin, în fruntea țării, ca și adoptarea Constituției de la 
1866 fără asentimentul Porții [...] erau dovezi de independență. Lor li se adăugau adoptarea unui 
sistem monetar în 1867 și folosirea unei monede naționale (leul), [...] memoriul din 1870 adresat 
Puterilor Garante prin care se cerea pentru România statutul Belgiei [...], Convenția comercială cu 
Austro-Ungaria din 1875 [...]. Suzeranitatea Imperiului Otoman nu mai îmbrăca decât un aspect 
juridic formal. [...] Situația nu putea dura. Momentul favorabil pentru rezolvarea ei a apărut odată 
cu redeschiderea problemei orientale [...]. La 4/16 aprilie 1877, Kogălniceanu semnează o 
Convenție cu Rusia, prin care armatele acesteia sunt lăsate să treacă pe teritoriul României [...], în 
condițiile respectării integrității țării. Pentru România, alegerea acestei soluții n-a fost fără riscuri, 
pentru că se renunța astfel la garanția celor șapte Mari Puteri europene [...]. Rămânea doar 
garanția Rusiei. [...] În fapt, Rusia nu ține seama de Convenția semnată [...]. Trupele rusești trec 
Prutul înainte de aprobarea de către Parlament a Convenției și adresează o proclamație directă 
«locuitorilor României», fără nicio mențiune a suveranului [Carol I], a guvernului, a Convenției abia 
semnate.”            (I. Bulei, O istorie a românilor) 

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți puterea suzerană a României, precizată în sursa B.    2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la prerogativele domnitorului în domeniul 

legislativ.           2 puncte 
3. Menționați  domnitorul și legea fundamentală a statului român la care se referă atât sursa A, 

cât și sursa B.          6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că sistemul parlamentar 

se caracterizează prin rolul preponderent al Legislativului.    3 puncte  
5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două acţiuni desfășurate de români, în anul 1877, în afara celor la care se referă 

sursa B.           6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între prevederile a două proiecte politice referitoare la statul român 

elaborate în 1848.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Scurt timp după preluarea puterii, Ştefan [cel Mare] a revenit la orientarea tradiţională a 

politicii externe a Moldovei, alianţa cu Polonia. După câteva incursiuni pe teritoriul acesteia, unde se 
adăpostea rivalul său înlăturat din domnie, Ştefan [cel Mare] încheie, în aprilie, 1459, o convenţie cu 
regele Cazimir prin care l-a recunoscut suzeran unic […]. Ca garanție a fidelităţii sale, Ştefan [cel 
Mare] a lăsat în stăpânirea regelui polon cetatea Hotin pe Nistru […]şi s-a angajat să respecte 
bunurile boierilor moldoveni refugiaţi în Polonia. Contravaloarea acestor concesii, pe care Ştefan [cel 
Mare] avea să le anuleze în anii următori, a fost îndepărtarea de la hotarul Moldovei a rivalului său, 
Petru Aron, primejdia cea mai imediată pentru puterea încă neconsolidată a noului domn.  

Restabilirea legăturii cu Polonia însemna implicit şi îndepărtarea de Ungaria şi Ţara 
Românească. Indiciile timpurii ale acestei evoluţii au luat proporţiile unui antagonism direct în 1462, 
în conjunctura favorabilă creată de atacul lui Mahomed al II-lea împotriva domnitorului Vlad Ţepeş, 
când Ştefan [cel Mare] a încercat fără succes să cucerească Chilia. Trei ani mai târziu, în 1465, în 
urma unui atac prin surprindere, domnul Moldovei a reuşit să aducă în stăpânirea sa [Chilia,] cetatea 
mult râvnită de la gurile Dunării, subminând grav interesele comerciale ale Ungariei şi Ţării 
Româneşti. Pentru a restabili situaţia, Matias Corvin [regele Ungariei]  a intrat în campanie la 
sfârşitul anului 1467, înaintând în fruntea unei mari armate spre Suceava, capitala Moldovei, unde 
nădăjduia să-l instaleze pe candidatul său la domnie. În drum însă, la Baia, […] unde regele se 
oprise pentru pregătirea asaltului final, Ştefan [cel Mare] dezlănţuie contraatacul; trădat însă de unii 
boieri el nu a reuşit să nimicească, aşa cum plănuise, oastea ungară. Lupta a rămas nedecisă, dar 
avântul ofensivei regale a fost oprit. Incapabil să-şi continue înaintarea, Matias Corvin a părăsit 
Moldova fără să-şi fi realizat obiectivul. ”   

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi domnitorul Țării Românești precizat în sursa dată.    2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi acțiunea diplomatică din 1459 și un motiv al acceptării acesteia de către domnul 

Moldovei, la care se referă sursa dată.       6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la evenimentele istorice care au loc în 

anul 1462.           6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate în anul 

1467, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.    10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia reprezentantul instituției 

politice centrale din Moldova participă la relațiile internaționale din perioada 1491-1500. (Se 
punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea și concluzia.)         4 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția României în perioada 1951-
1985, având în vedere: 

- menționarea a două fapte istorice desfășurate în România, în perioada 1951-1964 și a câte 
unei caracteristici a fiecăruia; 

- precizarea legii fundamentale a României adoptate în deceniul șapte al secolului al XX-lea 
și prezentarea unei prevederi a acesteia; 

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României între anii 1971-1985 și 
susținerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 



Ministerul Educaţiei  
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

 

Probă scrisă la istorie  Testul 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 2 

Examenul național de bacalaureat 2021 
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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 3 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Stalin Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 

(prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Acest val de duritate are propriile sale explicaţii: pe de 

o parte, grija lui Gheorghiu-Dej ca revolta maghiară din 1956 să nu contagieze şi societatea 
românească, Gheorghiu-Dej este preocupat de pregătirea şi continuarea retragerii Armatei 
Roșii din România etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat 
din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: România, Moscova Se punctează orice mod de redactare 
a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).   (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: În 1963, pentru prima oară, România votează la ONU altfel decât  Uniunea 
Sovietică [...] și, pe măsura acutizării conflictului chino-sovietic, pe care Gheorghiu-Dej se 
oferă să-l medieze, voturile independente ale României se înmulţesc. și efect: Drept urmare, 
regimul capătă respectabilitate în ochii Occidentului, interesat să slăbească coeziunea 
Pactului de la Varşovia. etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni desfășurate în România, în perioada 
1951-1970, în afara celor la care se referă sursele A și B    (1px2=2p) 
Exemple: adoptarea Constituției din 1952, adoptarea Constituției din 1965 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între practicile politice utilizate în România, în 
ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
Exemplu: au caracter democratic etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Puterile Centrale Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Alexandru Marghiloman 

3 puncte pentru menționarea acțiunii desfășurate de acesta, la care se referă sursa dată 
Exemplu: a semnat Tratatul de la București Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
Pacea de la Brest-Litovsk         (3px2=6p) 
Exemple: La 18 februarie/3 martie 1918, noul guvern bolșevic al Rusiei a semnat pacea de la 
Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, Rusia a ieșit din război etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
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5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
evenimentele desfășurate pe front în anul 1917 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Generalul Averescu coordonează acțiunile militare desfășurate pe front în anul 
1917. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Războiul s-a reluat cu înverșunare pe 
frontul din Moldova în iulie 1917, când generalul Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști şi 
Dar după câteva zile de succese și Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din Galiția se 
agravase, iar trupele ruse din Moldova se dezorganizau etc. Punctajul total (10 puncte) sau 
cel parțial (7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: aderarea la Antanta etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel 
etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărui izvor istoric în care sunt atestate autonomiile locale din spațiul 
românesc intracarpatic în secolele al IX-lea – al XI-lea (de exemplu: Gesta Hungarorum etc.) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale acestora (de exemplu: sunt 
constituite pe teritoriul uniunilor de obști/obștilor, conducătorul lor are atribuții militar-administrative 
etc.)            (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două informații din Diploma Cavalerilor Ioaniți 
referitoare la autonomiile locale din spațiul sud-carpatic (de exemplu: menționează spațiul în care 
sunt localizate, precizează obligațiile economice și militare ale acestora etc. )  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurate în deceniul patru al secolului al XIV-lea, 
în procesul de constituire a statului medieval românesc din Sudul Carpaților (de exemplu: 
confruntări cu Ungaria pentru stăpânirea cetății Severinului etc.) 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la acțiune și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiune 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la acțiunile politice desfășurate în a 

doua jumătate a secolului al XIV-lea, în spațiul românesc dintre Carpați și Dunăre (de 
exemplu: Acțiunile politice desfășurate în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, în spațiul 
românesc dintre Carpați și Dunăre, au ca scop consolidarea statului medieval. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Primele luni ale lui 1947, în special martie şi mai, au adus şi primele mari valuri de 

arestări [...]. Desfiinţarea partidelor istorice, în toamna aceluiași an, a dat startul pentru noile 
valuri, masive; dealtfel, în următoarele două decenii [...] se pot distinge două perioade de apogeu al 
terorii represive: una ce cuprinde anii 1947-1952 şi o a doua, paradoxală în aparenţă, pentru anii 1957-
1959 – pentru că ea survine după moartea lui Stalin, în paralel cu o relaxare care se face simţită în 
toate democraţiile populare. [...] Acest val de duritate are propriile sale explicaţii: pe de o parte, grija 
lui Gheorghiu-Dej ca revolta maghiară din 1956 să nu contagieze şi societatea românească, pe de 
altă parte, grija aceluiași de a oferi Moscovei imaginea unui regim pe deplin stăpân pe situaţie, 
preocupare evidentă pentru Dej atât în pregătirea cât şi în continuarea retragerii de către sovietici, în 
1958, a Armatei Roşii staţionate în România. Privit retrospectiv [...] pare foarte clar că toate aceste 
arestări premeditate – motivate sau nu în temeiul legii – nu aveau atât rostul pedepsirii unui 
comportament politic oarecare – cu care Partidul Comunist nu putea fi de acord –, cât pe acela de a 
extermina, la propriu, adversarii (în sens larg) şi, mai ales, elita politică a României vechiului regim şi, 
odată cu aceasta, sistemul şi mecanismele tradiţionale ale vieţii politice româneşti.”  
         (A. Cioroianu, Pe umerii lui Marx) 

 
B. „În 1963, pentru prima oară, România votează la ONU altfel decât Uniunea Sovietică [...] 

și, pe măsura acutizării conflictului chino-sovietic, pe care Gheorghiu-Dej se oferă să-l medieze, 
voturile independente ale României se înmulţesc. Drept urmare, regimul capătă respectabilitate în 
ochii Occidentului, interesat să slăbească coeziunea Pactului de la Varşovia. [...]. Delegații 
economice românești sunt primite în Elveţia, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Italia, în Japonia. În 
1962 se semnează un acord cu un consorţiu anglo-francez pentru construirea Combinatului 
siderurgic de la Galaţi. [...] Refuzând să secondeze Moscova în dorinţele sale de hegemonie 
asupra mişcării comuniste şi muncitorești internaționale, România îşi ia ca aliaţi China şi 
încurajările Occidentului. Şi, profitându-se de conflictul chino-sovietic, într-o declaraţie din aprilie 
1964 a Partidului Muncitoresc Român, cunoscută ca «Declaraţia de independenţă», se afirmă 
dreptul la libera manifestare a fiecărui partid comunist. [...] Detaşarea lui Gheorghiu-Dej de 
Moscova trebuie explicată prin teama lui de procesul de destalinizare [...] care substituie, în ţările 
«socialiste», echipele instaurate la putere de Stalin după 1945 şi care putea aduce schimbări 
nedorite şi în echipa conducătoare de la București.”    (I. Bulei, O istorie a românilor) 

 
Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți liderul politic sovietic precizat în sursa B.     2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la Gheorghiu-Dej.   2 puncte 
3. Menționați două spații istorice precizate atât în sursa A, cât și în sursa B.  6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că partidele istorice au 

fost desființate.          3 puncte  
5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentați alte două acţiuni desfășurate în România, în perioada 1951-1970, în afara celor la 

care se referă sursele A și B.        6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între practicile politice utilizate în România, în ultimul deceniu al 

secolului al XX-lea.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Războiul s-a reluat cu înverșunare pe frontul din Moldova în iulie 1917, când generalul 

Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști, în cadrul efortului general [...] de a învinge Puterile 
Centrale. Dar după câteva zile de succese, Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din 
Galiția se agravase, iar trupele ruse din Moldova se dezorganizau, lipsite de disciplină și 
demoralizate. La 24 iulie/6 august, Mareșalul von Mackensen a lansat la rândul său o ofensivă 
puternică al cărei obiectiv era să dea o lovitură decisivă armatelor română și rusă și să oblige 
România să iasă din război. Luptele îndârjite au atins punctul culminant la 6/19 august, la Mărășești, 
când armata română a oprit înaintarea trupelor austriece și germane și a pus practic capăt ofensivei 
acestora.  

Dar s-a ivit un nou pericol. [...] La 18 februarie/3 martie 1918, noul guvern bolșevic al Rusiei a 
semnat pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale. Drept urmare, Rusia a ieșit din război, lipsind 
România de sprijinul rus și izolând-o de Occident. Două luni mai târziu, guvernul român, acum 
condus de [...] Alexandru Marghiloman, a semnat Tratatul de la București, prin care România 
devenea dependentă politic și economic de Puterile Centrale. Dar evenimente hotărâtoare pe 
câmpurile de luptă au schimbat repede soarta României. Pe frontul de vest, aliații au zădărnicit 
ofensiva germană finală din iulie 1918 și au început să înainteze constant spre Germania, iar în 
nordul Italiei au respins armatele austro-ungare și au obligat Austro-Ungaria să accepte un 
armistițiu [...]. ”  

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României ) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi alianța politico-militară precizată în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi prim-ministrul guvernului român și acțiunea desfășurată de acesta, la care se referă 

sursa dată.           6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la Pacea de la Brest-Litovsk. 6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la evenimentele desfășurate pe 

front în anul 1917, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.  10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în anul 

1916 în relațiile internaționale. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia).     4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția politică a spațiului românesc în 
Evul Mediu, având în vedere: 
- precizarea unui izvor istoric în care sunt atestate autonomiile locale din spațiul românesc 

intracarpatic în secolele al IX-lea – al XI-lea și menționarea a două caracteristici ale acestora; 
- menționarea a două informații din Diploma Cavalerilor Ioaniți referitoare la autonomiile locale din 

spațiul sud-carpatic; 
- prezentarea unei acțiuni desfășurate în deceniul patru al secolului al  XIV-lea, în procesul de 

constituire a statului medieval românesc din Sudul Carpaților;  
- formularea unui punct de vedere referitor la acțiunile politice desfășurate în a doua jumătate a 

secolului al XIV-lea, în spațiul românesc dintre Carpați și Dunăre şi susţinerea acestuia printr-un 
argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 2 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Dimitrie Cantemir, Nicolae Mavrocordat Se 

punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în 
enunț). 

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Se ciocnise cu Mezed paşa la Sântimbru (18 martie 
1442) şi repurtase [...] o strălucită biruinţă asupra lui, a învins la  Poarta de Fier un detaşament 
turcesc etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru oricare două dintre răspunsurile: Țara Românească, Imperiul Otoman, 
Constantinopol Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
precizare/menționare sau în enunț).       (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: În condițiile ofensivei habsburgice și rusești, turcii nu mai au încredere în 
principii aleși din rândul boierilor locali și efect: Ca urmare, trec la un alt sistem, de 
compromis între autonomie și administrație directă, acela al numirii unor domni din rândul 
grecilor din Fanar (cartier al vechiului Constantinopol) [...] sau din familii românești 
fanariotizate [...] etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două acţiuni diplomatice din secolele al XV-lea – al 
XVI-lea, referitoare la spaţiul românesc       (1px2=2p) 
Exemple: Tratatul de la Hârlău (1499), Tratatul de la Alba Iulia (1595) etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între autonomiile locale atestate în spațiul 
românesc în secolele al IX-lea – al XI-lea 
Exemplu: au conducători cu atribuții militare etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Ceaușescu Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: RFG / Republica Federală Germania 

3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a relațiilor dintre România și acesta, la care 
se referă sursa dată 
Exemplu: În relaţiile cu RFG s-a ajuns la o înţelegere în problema emigrării persoanelor de 
naţionalitate germană domiciliate pe teritoriul României etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 
Statele Unite ale Americii         (3px2=6p) 
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Exemple: A fost astfel continuată politica de deschidere, în special faţă de Statele Unite ale 
Americii, După vizita lui Nixon la Bucureşti din 1969 şi a lui Ceauşescu la Washington [...], 
relaţiile cu Statele Unite au căpătat o nouă dinamică, permiţând României, între altele, accesul în 
organizaţiile comerciale internaţionale etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relațiile 
României cu URSS 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: România inițiază acțiuni diplomatice încercând să îmbunătățească relațiile cu URSS. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Pentru a ameliora relaţiile cu Moscova, atât 
Ceauşescu, cât şi cei alături de care exercita puterea la Bucureşti au început să se întâlnească mai 
des cu delegaţii Uniunii Sovietice și La întoarcerea din R.P.Chineză, Ceauşescu a făcut o escală în 
URSS, dar nu s-a bucurat de o primire călduroasă etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel 
parțial (7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: desfășurarea naționalizării etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt 
și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, 
astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două prevederi ale proiectelor politice referitoare la 
statul român, elaborate în 1857 (de exemplu: unirea Principatelor române într-un stat numit 
România, prinț străin cu tron ereditar, dintr-o dinastie domnitoare în Europa etc.) (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice care au loc în spațiul românesc 
între anii 1859-1863 (de exemplu: dubla alegere a lui Al. I. Cuza (1859), formarea instituțiilor 
politice unice etc.)          (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei caracteristici a unuia dintre acestea (de exemplu: s-a realizat 
în cadrul Adunărilor elective de la Iași și București, Guvernul și Adunarea legislativă s-au 
întrunit în 1862, la București  etc.) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între măsurile adoptate în politica internă a 
statului român, în anul 1864 (de exemplu: modernizează statul român etc.) 
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la asemănare și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la asemănare 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate de statul 

român în deceniul nouă al secolului al XIX-lea (de exemplu: În deceniul nouă al secolului al 
XIX-lea, statul român se implică în relațiile internaționale prin acțiuni diplomatice. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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 Testul 2 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „[Iancu de Hunedoara] luase parte la lupta de la Semendria din 1437, la luptele de la 

Dunăre, din 1441, cu paşa Isak, în jurul Belgradului. Se ciocnise cu Mezed paşa la Sântimbru (18 
martie 1442) şi repurtase [...] o strălucită biruinţă asupra lui. În toamna aceluiași an, distrusese la 
Poarta de Fier un detaşament turcesc [...] şi sfărâmase, pe Ialomiţa, în Țara Românească, grosul 
armatei duşmane, luându-i o pradă ușoară [...]. Încurajat de aceste succese, întreprinsese marea 
expediție din 1443 care a dus armatele creştine până dincolo de Sofia, în inima Balcanilor. În cursul 
ei, avusese mai multe biruinţe împotriva Imperiului Otoman, luând mii de prizonieri şi o sumă de 
steaguri. O menţiune deosebită merită, în această expediţie, luptele din jurul Nişului [...] precum şi 
cele de la trecătoarea Kunoviţa, în timpul retragerii, între Sofia şi Niş (5 ianuarie 1444). Din nefericire, 
a doua mare expediţie, din toamna anului 1444, care trebuia să ducă la izgonirea turcilor din Europa 
şi la ocuparea Constantinopolului, se isprăvi în chip tragic, în vecinătatea oraşului Varna. [...] Nici în 
1445, cu prilejul expediţiei pe Dunăre, nu se putu ajunge la un rezultat general apreciabil.” 
                (C. C. Giurescu, Istoria Românilor) 

 
B. „Țările Române caută să profite de slăbirea Porții și să se emancipeze de sub 

suzeranitatea acesteia. În Moldova, cărturarul Dimitrie Cantemir, care ajunge domn (1710-1711), 
încheie o alianță cu Rusia lui Petru cel Mare. Armatele ruso-moldovene sunt înfrânte însă la 
Stănilești, pe Prut (11/22 iulie 1711), iar Dimitrie Cantemir va fi silit să-și petreacă restul zilelor în 
Rusia [...]. În condițiile ofensivei habsburgice și rusești, turcii nu mai au încredere în principii aleși din 
rândul boierilor locali. Ca urmare, trec la un alt sistem, de compromis între autonomie și administrație 
directă, acela al numirii unor domni din rândul grecilor din Fanar (cartier al vechiului Constantinopol) 
[...] sau din familii românești fanariotizate [...]. Domnii devin dregători ai Porții și la numire sunt 
învestiți ca atare. Se instaurează astfel, în 1711 în Moldova (începând cu Nicolae Mavrocordat) și în 
1716 în Țara Românească (începând cu același Nicolae Mavrocordat ), regimul fanariot.  

Regimul [...] va însemna o sensibilă reducere a autonomiei celor două Țări Române și o 
creștere masivă a obligațiilor lor față de Imperiul Otoman. Sub fanarioți, Principatele pierd orice 
inițiativă în politica externă. Domnii nu sunt altceva decât funcționari ai Porții, numiți și revocați după 
bunul ei plac.”             (I. Bulei, O istorie a românilor) 

 
Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți un domnitor al Moldovei precizat în sursa B.     2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la luptele din 1442.   2 puncte 
3. Menționați două spații istorice la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.  6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că armatele creștine au 

ajuns în zona Balcanilor.         3 puncte  
5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentați două acţiuni diplomatice din secolele al XV-lea – al XVI-lea, referitoare la spațiul 

românesc.           6 puncte 
7. Menționați o asemănare între autonomiile locale atestate în spațiul românesc în secolele al 

IX-lea – al XI-lea.          4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„În prima jumătate a anilor ’70 a fost dezvoltată strategia politicii externe elaborată anterior, 

dar i-au fost aduse anumite modificări, în sensul că s-au făcut eforturi pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor [...] cu URSS [...]. În această perioadă, principalele ţeluri ale politicii externe româneşti au 
fost obţinerea de credite şi tehnologie din Occident [...] şi căutarea unor pieţe de desfacere pentru 
mărfurile româneşti. În plus, se urmăreau întărirea poziţiei lui Ceauşescu în ţară şi peste hotare şi 
prezentarea lui ca un partener serios al celor mai importanţi politicieni din lume.  

Prima ofensivă diplomatică a fost îndreptată spre Răsărit. Pentru a ameliora relaţiile cu 
Moscova, atât Ceauşescu, cât şi cei alături de care exercita puterea la Bucureşti au început să se 
întâlnească mai des cu delegaţii Uniunii Sovietice. [...] Vizita lui Ceauşescu în China din 1971 a 
dus la o nouă perioadă de răcire a relaţiilor româno-sovietice. La întoarcerea din R.P.Chineză, 
Ceauşescu a făcut o escală în URSS, dar nu s-a bucurat de o primire călduroasă. [...]  

La fel de importante în această perioadă erau relaţiile cu ţările occidentale. A fost astfel 
continuată politica de deschidere, în special faţă de Statele Unite ale Americii şi RFG [Republica 
Federală Germania]. După vizita lui Nixon la Bucureşti din 1969 şi a lui Ceauşescu la Washington 
[...], relaţiile cu Statele Unite au căpătat o nouă dinamică, permiţând României, între altele, accesul 
în organizaţiile comerciale internaţionale. Au fost de asemenea intensificate schimburile 
economice reciproce, s-au dezvoltat relaţiile comerciale, schimburile tehnologice şi culturale. [...] În 
relaţiile cu RFG s-a ajuns la o înţelegere în problema emigrării persoanelor de naţionalitate 
germană domiciliate pe teritoriul României.”  

(A. Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989) 
 
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi conducătorul politic al României, precizat în sursa dată.   2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi un spațiu istoric din Europa Occidentală și o caracteristică a relațiilor dintre România 

și acesta, la care se referă sursa dată.       6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Statele Unite ale Americii. 6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relațiile României cu URSS, 

susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.     10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia practicile politice utilizate în 

România, în anul 1948, au caracter totalitar. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric 
relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, având în vedere: 

- menționarea a două prevederi ale proiectelor politice referitoare la statul român, elaborate 
în 1857;  

- menţionarea a două fapte istorice care au loc în spațiul românesc între anii 1859-1863 și 
precizarea unei caracteristici a unuia dintre acestea; 

- prezentarea unei asemănări între măsurile adoptate în politica internă a statului român, în 
anul 1864;  

- formularea unui punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate de statul român în deceniul 
nouă al secolului al XIX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 1 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Imperiul Otoman Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Prezenţa comisarilor a dezvăluit forţa mişcării 

unioniste în Moldova, au cerut caimacamului Vogoridi să oprească acțiunile împotriva 
unioniștilor etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Țara Românească, București Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei B 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: pentru că a redefinit relația dintre Puteri și Imperiul Otoman prin 
abordarea problemelor românești ca distincte de alte aspecte ale Chestiunii Orientale și 
efect: Tratatul de la Paris [...] a marcat un progres semnificativ în ambele direcții etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni desfășurate de români în deceniile cinci 
- șase ale secolului al XIX-lea pentru constituirea statului român modern, în afara celor la care se 
referă sursa sursele A și B        (1px2=2p) 
Exemple: elaborarea programelor revoluționare din 1848, dubla alegere a lui Al. I. Cuza (1859) 
etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a Constituției din 1866 
Exemplu: existența votului cenzitar etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Mircea cel Bătrân Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Petru Muşat 

3 puncte pentru menționarea acțiunii desfășurate de acesta în 1387, la care se referă sursa 
dată 
Exemplu: prestează [...] omagiu lui Vladislav Iagello etc. Se punctează orice mod de redactare 
a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
acțiunile din 1388          (3px2=6p) 
Exemple: În 1388 [...] regele Poloniei se adresează lui Petru [Muşat],  rugându-l să-l împrumute 
cu 4000 de ruble de argint [...], Primește, în schimb, un act specificând că suma va fi restituită în 
termen de trei ani, garanție fiind ținutul Haliciului – cunoscut [...] sub numele de Pocuția – pe care 
domnul Moldovei va avea drept să-l ocupe în caz de neachitare etc. Se punctează orice mod 
de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 
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5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la Tratatul 
de la Radom 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Tratatul de la Radom reflectă relațiile dintre Țara Românească și Polonia în raport 
cu Ungaria. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Se prevedea, de data aceasta, că 
regele Poloniei nu va porni la războiul contra Ungariei fără să fi comunicat lui Mircea [cel Bătrân] 
şi divanului acestuia motivul, perspectivă aprobată în prealabil de sfatul polon și dacă s-ar face 
pace între Sigismund, regele Ungariei, şi Mircea [cel Bătrân], ea va trebui să fie acceptată şi 
confirmată şi de Vladislav [Iagello]. etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7 puncte) 
se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: organizarea Mitropoliei Țării Românești (1359) etc. ) prin precizarea a două informații 
referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că 
etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei Constituții adoptate în România în primele patru decenii ale 
secolului al XX-lea (de exemplu: Constituția din 1938 etc.) 
2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a Constituției precizate (de exemplu: regele 
are prerogative sporite etc.) 
3 puncte pentru prezentarea caracteristicii menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la caracteristică și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la caracteristică 
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două ideologii totalitare existente în Europa 

Occidentală în deceniul patru al secolului al XX-lea (de exemplu: fascismul, național-
socialismul/nazismul)         (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia (de exemplu: corporatismul, 
susține formarea Germaniei Mari etc.)        (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice din România în 
perioada 1949-1952 (de exemplu: În perioada 1949-1952, practicile politice din România au 
caracter totalitar. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menționate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu 
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Istorie 
 Testul 1 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Tratatul de la Paris, [...] semnat la 30 martie 1856, a influențat în mod decisiv 

dezvoltarea politică a Moldovei și a Țării Românești. Cu toate că au rămas sub suzeranitatea 
otomană, țările beneficiau, de data aceasta, de protecția colectivă a Puterilor [...]. Toți semnatarii, 
inclusiv Imperiul Otoman, au recunoscut independența administrativă a Principatelor, dreptul 
fiecăruia de a deține o armată națională, de a emite legi și de a se angaja în mod liber în comerțul 
cu alte state. Marile Puteri [...] au creat o comisie specială de investigații și au dat instrucțiuni ca 
aceasta să se ducă la București, să strângă informații și să formuleze recomandări cu privire la 
forma viitoare de guvernământ a Principatelor. Îndepărtându-se în mod izbitor de la modul lor 
obișnuit de a trata Principatele, Puterile au prevăzut alegerea unei adunări consultative speciale, o 
așa numită adunare ad-hoc, în fiecare Principat, menită să facă cunoscută opinia românilor cu 
privire la toate problemele importante. Toate informațiile adunate în felul acesta urmau să fie 
prezentate unei conferințe a Marilor Puteri, la Paris [...]. 

Tratatul de la Paris [...] a marcat un progres semnificativ în ambele direcții pentru că a 
redefinit relația dintre Puteri și Imperiul Otoman prin abordarea problemelor românești ca distincte 
de alte aspecte ale Chestiunii Orientale, ceea ce a subminat pretențiile că Principatele ar fi părți 
integrante ale Imperiului Otoman.”     (K. Hitchins, Românii 1774-1866) 

 
B. „Din primăvara anului 1857, în Moldova, Costin Catargiu, ministrul de Interne al 

caimacamului, a trecut la acţiuni dure împotriva mişcării unioniste [...]. Manifestațiile erau interzise, 
se efectuau nu numai destituiri de funcționari, dar şi arestări în rândul militanților unioniști, exista o 
adevărată atmosferă de teroare [...], iar, în paralel cu blocarea activității unioniștilor, se desfășura o 
campanie de strângere silită a semnăturilor pe petiţii separatiste. Pentru a pune capăt acestei stări 
de lucruri a fost trimisă la Bucureşti o delegație [...] care s-a bucurat de o întâmpinare entuziastă 
din partea locuitorilor Țării Românești. Sosiţi la Bucureşti, ei au determinat Comisia de informare a 
puterilor garante, ai cărei membrii îşi începuseră activitatea în Principate, să delege o parte din 
membrii ei să viziteze Moldova.  

Prezenţa comisarilor a dezvăluit forţa mişcării unioniste în Moldova, mii de oameni ieşindu-le în 
întâmpinare. [...] Cu steaguri tricolore, manifestând entuziasm, [...] moldovenii şi-au dezvăluit 
măsura în care erau susținătorii programului unionist. Sub această impresie şi asaltaţi de 
reclamații, comisarii au cerut caimacamului Vogoridi să pună capăt acţiunilor împotriva cărora 
protestele fuseseră unanime. ”       (Istoria românilor) 

 
Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți puterea suzerană a Principatelor Române, precizată în sursa A.  2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la comisarii puterilor garante.  2 puncte 
3. Menționați două spații istorice sud-carpatice la precizate atât în  sursa A, cât și în sursa B. 

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că manifestațiile 

unioniștilor sunt interzise.         3 puncte  
5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentați alte două acțiuni desfășurate de români în deceniile cinci - șase ale secolului al XIX-lea 

pentru constituirea statului român modern, în afara celor la care se referă sursa sursele A și B.
            6 puncte 

7. Menționați o caracteristică a Constituției din 1866.     4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„În 1387, Petru [Mușat] prestează [...] omagiu lui Vladislav Iagello [...] recunoscându-l ca 

suzeran al său şi făgăduindu-i ajutor împotriva duşmanilor. Bineînţeles, la rândul lui, şi regele 
Poloniei trebuia să-l ajute pe domnul Moldovei împotriva duşmanilor. [...] Recunoașterea 
suzeranităţii polone a fost o măsură de precauţie din partea lui Petru [Muşat]. Ea împiedica un atac 
dinspre miazănoapte şi-i asigura în acelaşi timp un ajutor în caz de conflict cu ungurii. [...] 
Împrejurările determină ca acest ajutor să se producă în curând, dar nu sub formă militară și nici 
așa cum s-ar fi putut bănui, de la poloni spre moldoveni, ci [...] invers. În 1388 [...] regele Poloniei 
se adresează lui Petru [Muşat], rugându-l să-l împrumute cu 4000 de ruble de argint [...]. Petru 
[Muşat] [...] îi numără numai 3000. Primește, în schimb, un act specificând că suma va fi restituită 
în termen de trei ani, garanție fiind ținutul Haliciului – cunoscut [...] sub numele de Pocuția – pe 
care domnul Moldovei va avea drept să-l ocupe în caz de neachitare. [...]  

Petru [Muşat] a mijlocit şi apropierea domnului contemporan din Ţara Românească, Mircea 
cel Bătrân, de poloni. Unul dintre motivele care determinaseră pe domnul Moldovei să intre în 
legături strânse cu Vladislav Iagello, anume prevenirea unui atac ungar sau – în cazul în care s-ar 
produce – ajutor pentru a-l respinge, se potrivea în totul şi lui Mircea [cel Bătrân]. Şi acesta putea fi 
atacat dinspre miazănoapte de unguri [...]. Iar primejdia era pentru el cu atât mai mare cu cât se 
putea adăuga şi un atac [...] al turcilor care ating în vremea aceasta linia Dunării. De aceea, Mircea 
[cel Bătrân] caută aliaţi şi îi găseşte [...] în poloni. La 10 decembrie 1389, câteva luni numai după 
ce creştinii din Balcani fuseseră învinși de turci la Câmpia Mierlei, trimişii lui Mircea [cel Bătrân] [...] 
încheiau la Radom, la miazăzi de Varşovia, un tratat de alianţă cu Vladislav Iagello. [...] La 17 
martie 1390 [...] se face o specificare mai amănunţită a condiţiilor alianţei. Se prevedea, de data 
aceasta, că regele Poloniei nu va porni la războiul contra Ungariei fără să fi comunicat lui Mircea 
[cel Bătrân] şi divanului acestuia motivul, perspectivă aprobată în prealabil de sfatul polon. De 
asemenea, dacă s-ar face pace între Sigismund, regele Ungariei, şi Mircea [cel Bătrân], ea va 
trebui să fie acceptată şi confirmată şi de Vladislav [Iagello]. Orice membru nou ar intra în această 
alianţă va fi nevoit să respecte prevederile contractului.”   (C. C. Giurescu, Istoria Românilor) 

 
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi domnul Țării Românești precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul în care se desfășoară evenimentele istorice prezentate în sursa dată. 

            2 puncte 
3. Menţionaţi domnul Moldovei și acțiunea desfășurată de acesta în 1387, la care se referă sursa 

dată.           6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la acțiunile din 1388.  6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la Tratatul de la Radom, susţinându-l 

cu două informaţii selectate din sursă.       10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia o altă instituție centrală, în 

afara celor la care se referă sursa dată, este organizată în spațiul românesc, în secolele al XII-lea 
– al XVI-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care 
exprimă cauzalitatea şi concluzia.)        4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre ideologii şi practici politice în secolul al 
XX-lea, având în vedere: 

- precizarea unei Constituții adoptate în România în primele patru decenii ale secolului al XX-lea 
și prezentarea unei caracteristici a acesteia; 

- menţionarea a două ideologii totalitare existente în Europa Occidentală în deceniul patru al 
secolului al XX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre acestea; 

- formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice din România în perioada 
1949-1952 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spațiu precizată. 
 


