
INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ 

Simulare Examenul national de bacalaureat 2022 
Proba E.c) lstorie 

BAREM DE EV ALU ARE ~I DE NOT ARE 

Varianta 3 

Filiera teoreticii, profil umanist, toate specializiirile; Filiera vocafionalii - profil artistic, toate 
specializiirile; - profil sportiv, toate specializiirile; - profil pedagogic, specializiirile: bibliotecar
documentarist, instructor-animator, instructor pentru activitiiJi extra$COlare, pedagog $COiar; - profil 
teologic, toate specializiirile. 

Se puncteazii orice modalitate de rezolvare corectii a cerintelor. 
Nuse acordii fractiuni de punct. Nuse acordii punctaje intermediare, altele decat cele precizate 
explicit in harem. 
Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total 
obtinut pentru lucrare. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru raspunsul: Istoria Tiirii Romane§ti. Se puncteaza orice mod de redactare a raspunsului 
corect (prin precizare/mentionare sau in enunt). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre raspunsurile: Dimitrie Cantemir, animat de ideea emanciparii politice a 
tarilor romane, consacra in Historia Moldo-Valachica ~i Hronicon a vechimii romano-moldovlahilor pagini 
semnificative despre latinitatea poporului roman, Dimitrie Cantemir subliniaza apartenenta acestuia la acee~i 
civilizatie etc. Se puncteazii orice mod de redactare a raspunsului corect (prin citat din sursii/mentionare 
sau in enunt). 
3. cate 3 puncte pentru fiecare raspuns: Moldova, Dimitrie Cantemir. Se puncteaza orice mod de redactare a 
raspunsului corect (prin precizare/mentionare sau in enunt). (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea literei B 
5. 7 puncte pentru scrierea oricarei relatii cauza-efect stabilita intre doua informatii selectate din sursa A, 
precizand rolul fiecareia dintre aceste informatii ( cauza, respectiv efect) Exemplu: Cauzii: datorita dezvoltarii 
ideilor perioadei precedente ~i efect: a~aza istoria romanilor pe fundalul originii sale latine etc. 
6. cate 1 punct pentru mentionarea oricaror doua proiecte din secolul al XVIII-lea (lpx2=2p) 
Exemple: memoriile boiere~ti de la Foqani (1772) ~i ~i~tov (1791), reformele lui C-tin Mavrocordat, etc. 
cate 2 puncte pentru prezentarea fiecarui proiect mentionat (2px2=4p) 
7. 4 puncte pentru mentionarea oricarei asemanari intre cele doua legi fundamentale: Exemple: caracterul 
democratic, existenta principiului separarii puterilor in stat, libertatea presei, libertatea con~tiintei, etc. Se 
puncteazii orice mod de redactare a raspunsului corect (prin precizare/mentionare sau in enunt). 

SUBIECTUL al II- lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru raspunsul: Rusia. Se puncteazii orice mod de redactare a raspunsului corect (prin 
precizare/mentionare sau in enunt). 
2. 2 puncte pentru raspunsul: al XVIII-lea. Se puncteaza orice mod de redactare a riispunsului corect 
(prin precizare/mentionare sau in enunt). 
3. 3 puncte pentru raspunsul: domnia . 3 puncte pentru mentionarea oricarei atributii a reprezentantului 
domniei in domeniul administratiei, la care se refera sursa data Exemple: controla toate parghiile 
administratiei centrale ~i provinciale, personalul sau era direct sau indirect raspunzator fata de el, define 
puterea absoluta in administratie etc. Se puncteaza orice mod de redactare a raspunsului corect (prin citat 
din sursii/mentionare sau in enunt). 
4. cate 3 puncte pentru mentionarea, din sursa data, a oricaror doua informatii referitoare la prerogativele din 
domeniul juridic (3px2=6p) 
Exemple: era judecatorul suprem, audia pricini de orice fel, fie ca erau civile sau penale, putea sa dea sentinte 
~i sa gratieze etc. Se puncteaza orice mod de redactare a raspunsului corect (prin citat din 
sursa/mentionare sau in enunt). 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricarui punct de vedere referitor la consecintele 
implicarii Imperiului Otoman in organizarea politica a Tarilor Romane 
cate 3 puncte pentru selectarea, din sursa data, a oricaror doua informatii care sustin punctul de vedere 
formulat (3px2=6p) 
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Exemple: Implicarea Imperiului Otoman in organizarea politica a Tarilor Romane are consecinte negative 
pentru reprezentantul domniei. Informatiile care sustin punctul de vedere sunt: Sultanul ii trata pe domnitor ca 
pe un dregator otoman, iar in ierarhia dregatoreasca otomana, el se afla sub vizirii importanti ~i In orice caz, 
domnitorii puteau fi maziliti oricand de catre sultan SAU Implicarea Imperiului Otoman in organizarea 
politica a Tarilor Romane are consecinte politice ~i economice. Informatiile care sustin punctul de vedere sunt: 
Sultanul ii trata pe domnitor ca pe un dregator otoman, iar in ierarhia dregatoreasca otomana, el se afla sub 
vizirii importanti. ~i lmprumuturile ~i diversele favoruri primite de catre domnitori ii obligau [ ... ] sa adopte 
masuri fiscale adesea contrare intereselor lor, ca sa nu mai vorbim de bunastarea tarii in care venisera pentru a 
o conduce etc. Punctajul total (10 puncte) sau eel partial (7 puncte) se acorda raspunsului care cuprinde 
atat punctul de vedere, cat ~i informatiile/informatia. Nu se puncteaza doar punctul de vedere sau doar 
informatiile/informatia. 
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmatiei date - prezentarea oricarui fapt istoric relevant (de exemplu: 

rezolutia Adunarii ad-hoc din Moldova/Tara Romaneasca, Rezolutiile elaborate in 1857) prin precizarea a 
doua informatii referitoare la acest fapt ~i prin utilizarea conectorilor care exprima cauzalitatea ( deoarece, 
pentru ca etc.) ~i concluzia (a~adar, astfel etc.) 

SUBIECTUL AL III-LEA (30 de puncte) 

lnformatia istorica - 24 de puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru precizarea oricarei autonomii locale atestate in spatiul romanesc, in secolele al IX-lea - al 

XI-lea (de exemplu: voievodatul lui Gelu, lui Ahtum etc.) 
Cate 3 puncte pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale acesteia (de exemplu: sunt constituite pe 
teritoriul uniunilor de ob~ti/ob~tilor, au conducatori cu atributii militare ~i administrative, au influentat 
organizarea politica a Transilvaniei etc.) (3px2=6p) 
- 2 puncte pentru mentionarea oricarei institutii centrale infiintate in spatiul romanesc, in secolele al XII-lea

al XIV-lea (de exemplu: domnia, biserica etc.) 3 puncte pentru prezentarea institutiei mentionate - o scurta 
expunere in care sunt precizate doua informatii referitoare la institutie ~i se utilizeaza relatia cauza-efect; 1 
punct pentru precizarea doar a unei informatii referitoare la institutie 
- Cate 3 puncte pentru mentionarea oricaror doua fapte istorice referitoare la evolutia Moldovei in secolul al 

XIV-lea (de exemplu: descalecatul lui Drago~, descalecatul lui Bogdan, organizarea Mitropoliei Moldovei, 
etc); (3px2=6p) 
- 1 punct pentru formularea oricarui punct de vedere referitor la modificarea statutului politic al Transilvaniei 

in secolele al XVI -lea- al XVIII-lea (de exemplu: Intrarea sub dominatie otomana - 1541, intrarea sub 
dominatie habsburgica, 1699 etc.) 
4 puncte pentru sustinerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric - prezentarea oricarui fapt 
istoric relevant, prin precizarea a doua informatii referitoare la acest fapt ~i utilizarea conectorilor care exprima 
cauzalitatea ( deoarece, pentru ca etc.) ~i concluzia (a~adar, astfel etc.) 

Ordonarea ~i exprimarea ideilor mentionate - 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat; 1 punct pentru utilizarea partiala 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 
partiala a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spatiu 
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