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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 10 
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, educator-puericultor; - 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 oricare dintre răspunsurile: Țara Românească, Moldova Se punctează orice 

mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Ioaniții primeau de la regele Ungariei întreaga Țară a 

Severinului, suveranul urma să primească jumătate din foloasele, veniturile și slujbele din Țara 
Severinului 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: Ioan/Farcaș/Litovoi/Seneslau, Basarab/Nicolae 
Alexandru/Bogdan 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 stabilite între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: Intervenția hotărâtă a regelui Ludovic I în Moldova, cu intenția de a 
subordona și chiar de a domina țara și efect: a avut drept urmare consolidarea voievodatului 
românesc de la răsărit de Carpați etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două fapte istorice referitoare la spațiul românesc 
desfășurate în secolul al XIV-lea, în afara celor la care se referă sursa B  (1px2=2p) 
Exemple: organizarea Mitropoliei Țării Românești în 1359, lupta de la Rovine de la sfârșitul secolului 
al XIV-lea etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acțiuni diplomatice la care au 
participat românii în secolul al XVI-lea 
Exemplu: au caracter antiotoman 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: Constituția Republicii Populare Române din 1948/Constituția din 

1948 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 oricare dintre răspunsurile: Parlamentul/Marea Adunare Naţională, Prezidiul, 
Consiliul de Miniştri 
3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia, la care se referă sursa dată 
Exemplu: avea o singură cameră etc., era compus dintr-un preşedinte, un secretar şi 17 
membri etc., era organismul executiv suprem 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 
libertățile civile          (3px2=6p) 
Exemple: Erau prevăzute garanţii pe cât de multe, pe atât de lipsite de conţinut, în privinţa 
libertăţilor civile, Cetăţenii au dreptul de asociere şi organizare dacă scopurile urmărite nu sunt 
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îndreptate împotriva ordinii democratice, stabilite prin Constituţie 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 tratatul 
din 1948 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Tratatul din 1948 reflectă interesele politicii externe promovate de URSS. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Acest lucru s-a înfăptuit la 4 februarie 1948 
printr-un tratat de prietenie, colaborare și ajutor reciproc între România și Uniunea Sovietică și 
s-a bazat pe ideea unei apărări comune împotriva «Germaniei sau oricărei alte puteri care ar 
putea fi asociată cu Germania, fie direct, fie în alt mod» și Semnificația deplină a acestui articol 
a fost explicată de către V. M. Molotov, ministrul de externe sovietic, care a spus că tratatul era 
«deosebit de important acum, când instigatorii unui nou război din lagărul imperialist se 
străduiesc să creeze blocuri politice și militare îndreptate împotriva statelor democrate». 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: intervenția Securității împotriva grevei minerilor din Valea Jiului, din 1977 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:  

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice din perioada 1857-1864 
referitoare la statul român modern (de exemplu: elaborarea Rezoluțiilor în Adunările ad-hoc din 
1857, adoptarea Legii rurale în 1864 etc.)      (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărui principiu politic susținut prin Constituția din 1866 (de 
exemplu: separarea puterilor în stat etc.) 
3 puncte pentru prezentarea principiului politic menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la principiul politic și se utilizează relația cauză-efect; 
  1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la principiul politic 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate de România în 1877 
(de exemplu: încheierea Convenției cu Rusia, participarea armatei române la lupta de la 
Plevna etc.)          (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între aceste fapte istorice (de exemplu: 
colaborarea cu Rusia etc.)  

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la participarea României la relațiile 
internaționale din 1913-1916 (de exemplu: România participă la relațiile internaționale din 
1913-1916 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 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 

 
 


