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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.

•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Ciceu, Cetatea de Baltă Se punctează orice mod de
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: marilor puteri [...] pentru care marele fluviu însemna,
în egală măsură, o axă strategică, pentru marile puteri Dunărea avea o însemnătate comercială
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: Ștefan cel Mare, Moldova . 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)
Exemple: Cauză: Pentru a obține concursul polon și efect: Ștefan a depus la Colomeea omagiul
vasalic regelui Cazimir SAU Cauză: întrucât din 1489 revenise la alianța cu Ungaria și efect
programul regelui polon prevedea, ca etapă premergătoare acțiunii antiotomane, instaurarea
controlului polon direct asupra Moldovei prin înlăturarea lui Ștefan etc.
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două acțiuni care au contribuit la formarea statului
medieval românesc din Estul Carpaților desfășurate, în secolul al XIV-lea
(1px2=2p)
Exemple: „descălecatul‟ lui Dragoș/Bogdan, obținerea independenței Moldovei, organizarea
instituțională 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 X-lea și cele din secolul al XIII-lea
Exemple: sunt conduse de un voievod, sunt amenințate de expansiunea Ungariei 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: Rusia Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect
(prin precizare/menționare sau în enunț).
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XVIII-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului
corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
3. 3 puncte pentru răspunsul: domnia
3 puncte pentru menționarea oricărei atribuții a reprezentantului domniei în domeniul
administrației, la care se referă sursa dată
Exemple: controla toate pârghiile administraţiei centrale şi provinciale, personalul său era
direct sau indirect răspunzător faţă de el, deține puterea absolută în administrație 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 informații referitoare la
prerogativele din domeniul juridic
(3px2=6p)
Exemple: era judecătorul suprem, audia pricini de orice fel, fie că erau civile sau penale, putea
să dea sentințe și să grațieze 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
consecințele implicării Imperiului Otoman în organizarea politică a Ţărilor Române
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul
de vedere formulat
(3px2=6p)
Exemple: Implicarea Imperiului Otoman în organizarea politică a Țărilor Române are
consecințe negative pentru reprezentantul domniei. Informațiile care susțin punctul de vedere
sunt: Sultanul îl trata pe domnitor ca pe un dregător otoman, iar în ierarhia dregătorească
otomană, el se afla sub vizirii importanţi și În orice caz, domnitorii puteau fi maziliţi oricând de
către sultan SAU Implicarea Imperiului Otoman în organizarea politică a Țărilor Române are
consecințe politice și economice. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Sultanul îl
trata pe domnitor ca pe un dregător otoman, iar în ierarhia dregătorească otomană, el se afla
sub vizirii importanţi. și Împrumuturile şi diversele favoruri primite de către domnitori îi obligau
[...] să adopte măsuri fiscale adesea contrare intereselor lor, ca să nu mai vorbim de
bunăstarea ţării în care veniseră pentru a o conduce 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: rezoluția Adunării ad-hoc din Moldova/Țara Românească, Rezoluțiile elaborate în
1857) 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 oricărei ideologii din Europa Occidentală din a doua jumătate a
secolului al XX-lea (de exemplu liberalism, conservatorism etc.)
Câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale ideologiei precizate (de exemplu
susține drepturile și libertățile cetățenești/neintervenția statului în economie; este pentru păstrarea
ordinii existente/stat puternic care să vegheze la menținerea valorilor tradiționale etc.) (3px2=6p)
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între prevederile Constituției României
adoptată în 1952 și cele ale Constituției din 1965 (de exemplu: stabilesc atribuțiile Consiliului
de Miniștri, stabilesc drepturile cetățenești etc.)
3 puncte pentru prezentarea asemănării menționate - o scurtă expunere în care sunt
precizate două informații referitoare la asemănăre și se utilizează relația cauză-efect
1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la asemănare
- Câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două practici politice utilizate în România, în
perioada 1971-1988 (de exemplu: cultul personalității, cenzura, represiunea politică etc.)
(3px2=6p)
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice din România,
în perioada 1990-2000 (de exemplu: Practicile politice din România, în perioada 1990-2000,
au caracter democratic., Prin practicile politice utilizate în România, în perioada 1990-2000,
sunt respectate drepturile și libertățile cetățenești. 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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