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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 11 
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 răspunsul: Ministerul Industriei și Comerțului Se punctează orice mod de 

redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: proclamă [...] «Republica Socialistă România», 

consideră că s-a ajuns la un înalt stadiu de dezvoltare în drumul spre comunism 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: Partidul Comunist, România/Uniunea Sovietică (URSS) 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 a-și mări controlul asupra tuturor ramurilor economiei și efect: În 
prima jumătate a anului 1947, Partidul Comunist a acționat  etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două practici politice democratice utilizate în Europa 
de Est, în a doua jumătate a secolului al XX-lea     (1px2=2p) 
Exemple: respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, organizarea alegerilor libere etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menționate - o scurtă expunere în care 
sunt precizate două informații referitoare la practica politică    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a unui regim totalitar din Europa 
Occidentală, în prima jumătate a secolului al XX-lea 
Exemplu: utilizează cultul personalității 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: Alexandru Ioan Cuza/Cuza Se punctează orice mod de redactare a 

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

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

 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a acestuia 
Exemplu: se instituia o mare reîmpărțire a pământului 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 
„Legea învăţământului general‟        (3px2=6p) 
Exemple: reglementa instruirea la toate nivelurile, acordă o atenţie particulară învăţământului 
primar 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 legea 
din 1863 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Legea din 1863 a vizat fondul funciar deținut de mânăstiri. Informațiile care susțin 
punctul de vedere sunt: cea mai importantă dintre legile referitoare la biserică se referă la 
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secularizarea pământurilor mânăstirești, care reprezentau aproape un sfert din teritoriul 
național și Legea, care a intrat în vigoare în 1863, a transferat aceste întinse suprafețe agricole 
sub controlul statului 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: adoptarea Proclamației de la Islaz 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 trei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în 
secolele al IX-lea – al XI-lea (de exemplu: voievodatele conduse de Gelu, de Glad, de Ahtum etc.) 
            (3px3=9p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolul al 
XIII-lea (de exemplu: voievodatul lui Litovoi etc.) 
3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia (de exemplu: conducătorul are 
atribuții militar-administrative etc.)   

- 2 puncte pentru menționarea oricărei instituții centrale constituită în spațiul românesc 
intracarpatic în secolele al XII-lea – al XIV-lea (de exemplu: voievodatul etc.) 
3 puncte pentru prezentarea instituției menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la instituție și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la instituție 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul instituțiilor centrale în procesul 

de formare a statului medieval Țara Românească (de exemplu: Instituțiile centrale au un rol 
esențial în procesul de formare a statului medieval Țara Românească contribuind la consolidarea 
acestuia. 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 

 


