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Examenul de bacalaureat na țional 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 MODEL 
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 puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
1. b            4 puncte 
2. c            4 puncte 
3. a            4 puncte 
4. b            4 puncte  
5. c            4 puncte 
6. a            4 puncte 
7. a            4 puncte 
8. c            4 puncte 
9. b            4 puncte 
10. c            4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 3 puncte  pentru răspunsul: pacea de la Brest-Litovsk/Rusia a semnat pacea de la Brest-Litovsk 

cu Puterile Centrale. Se puncteaz ă oricare alt r ăspuns corect al cerin ței. 
3 puncte pentru unul dintre răspunsurile: lipsind România de sprijinul rus; izolând-o de 
Occident. Se puncteaz ă oricare alt r ăspuns corect al cerin ței. 

2. 7 puncte  pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere pertinent referitor 
la evenimentele din 1917, desfășurate pe frontul din Moldova, sus ținut cu dou ă informa ții  
selectate din sursă. De exemplu: Generalul Averescu are un rol determinant în cadrul 
evenimentelor de pe frontul din Moldova. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: 
generalul Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști, în cadrul efortului general [...] de a învinge 
Puterile Centrale și Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din Galiția se agravase.   
SAU 
Inițiativa acțiunilor pe frontul din Moldova aparține atât generalului Averescu, cât și mareșalului 
von Mackensen. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: generalul Averescu a pornit 
ofensiva de lângă Mărăști și Mareșalul von Mackensen a lansat la rândul său o ofensivă 
puternică al cărei obiectiv era să dea o lovitură decisivă armatelor română și rusă. Se puncteaz ă 
orice punct de vedere pertinent, sus ținut de informa ții din surs ă. 

4 puncte  pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere pertinent 
referitor la evenimentele din 1917, desfășurate pe frontul din Moldova, sus ținut cu o 
informa ție selectată din sursă. 

3. câte 2 puncte  pentru menţionarea oricăror alte două fapte istorice referitoare la relația dintre 
România și marile alianțe de la începutul secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă 
sursa dată (de exemplu: acțiunile diplomatice cu Antanta, acțiunile militare desfășurate în 1916 
împotriva Puterilor Centrale, acțiuni diplomatice cu Puterile Centrale etc.)  (2px2=4p)  
câte 3 puncte  pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care 
sunt precizate două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect 
            (3px2=6p)  
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4. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate de România în 
cadrul „crizei orientale‟ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu: semnarea 
Convenției cu Rusia, intrarea în războiul antiotoman din 1877-1878, participarea la luptele 
antiotomane desfășurate în 1877 etc.)       (2px2=4p) 
3 puncte pentru precizarea oricărei constante în desfășurarea faptelor istorice menționate (de 
exemplu: relația cu Rusia, implicarea principelui României, Carol I etc.) 
 

SUBIECTUL al III – lea (20 de puncte) 
Informa ţia istoric ă – 16 puncte distribuite astfel:  

- câte 2 puncte  pentru menţionarea oricărei acţiuni desfăşurate de România în politica internă din 
perioada stalinismului, respectiv din perioada naţional-comunismului (de exemplu: formarea PMR, 
ca partid unic, adoptarea Constituției din 1948 etc., respectiv transformarea PMR în PCR-partid 
unic, adoptarea Constituției din 1965 etc.)       (2px2=4p)  
3 puncte  pentru precizarea oricărei asemănări între măsurile menționate (de exemplu: caracterul 
totalitar, legitimarea regimului politic etc.) 

- 2 puncte  pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfăşurat de România în cadrul „Războiului 
rece” (de exemplu: participarea la fondarea CAER, participarea la fondarea Organizației Tratatului 
de la Varșovia etc.) 
3 puncte  pentru prezentarea faptului istoric menţionat - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect 

- 1 punct  pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția politică a României la sfârşitul 
secolului al XX-lea (de exemplu: România evoluează ca stat democratic la sfârșitul secolului al 
XX-lea./Evoluția României la sfârșitul secolului al XX-lea este determinată de prăbușirea regimului 
comunist. etc.) 
3 puncte  pentru sus ținerea  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 (aşadar, 
ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor men ţionate – 4 puncte distribuite astfel:  

- 1 punct  pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  
- 1 punct  pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 1 punct  pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct  pentru respectarea limitei de spaţiu 

 


