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Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională - profil artistic, toate 
specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-
documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; 
educator-puericutor ;  -profil teologic, toate specializările. 

  
- Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  
- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracțiuni de punct. 
-Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului 
total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru răspunsul : Severin. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect ( prin precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile : destinată să protejeze frontierele estice ale 
regatului de incursiunile tătare, să blocheze trecătorile din Carpaţii Răsăriteni. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect  (prin precizare/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns : Moldova, Țara Românească . Se punctează orice 
mod de redactare a răspunsului corect ( prin precizare/menționare sau în enunț).  
                                                                                                                       (3px2=6 puncte)                                                                                   

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 informații (cauză, respectiv efect) 
Exemplu : Cauză : Lipsit de mijloace de aprovizionare și Efect : Carol Robert a fost silit în 
cele din urmă să ordone retragerea, .etc. 

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în secolele al XIII-
lea – al XIV-lea, la sud și răsărit de Carpați, în afara celor precizate în sursele A și B 
(1px2=2puncte)                                                                                         
Exemple: conflictul lui Litovoi cu coroana maghiară, întemeierea Mitropoliilor, etc     
câte 2 puncte pentru prezentarea celor două fapte istorice – o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la aceste fapte istorice                                 (2px2=4puncte) 

7. 4 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între autonomiile locale ; 
Exemplu : autonomiile din spațiul intracarpatic intră în conflict cu coroana maghiară, 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: C.A.Rosetti, Ion Ghica Se punctează orice mod de redactare 
a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  
     2.  2 puncte pentru răspunsul: Secolul al XIX-lea Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  
     3.    3 puncte pentru răspunsul: Mihail Sturdza  
            3 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurată în 1848, în Moldova (3px2=6 
puncte)                                                                                                              
Exemplu: La începutul lunii aprilie (1848), boierii și reprezentanții orășenilor au organizat la Iași o 
întâlnire, în scopul de a denunța despotismul etc. Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț).                                               
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  4.       câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
acțiunile din București.                                                                                                                    (3px2=6puncte)  
Exemple: Revoluția a început la 11/23 iunie, străzile sunt pline de oameni, cărora li se distribuie 
copii ale Proclamației de la Islaz 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 
comitetul revoluționar din Țara Românească. 

câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat.                                                                                                             (3px2=6p)  

Exemplu: Comitetul  revoluționar  din  Țara  Românească  a  propus  modernizarea  societății 
românești. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: larga participare la viața politică prin vot  
universal  și  extinderea sistemului educațional printr-un învățământ gratuit și egal pentru toți 
cetățenii 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 afirmației date – prezentarea oricărui fapt istoric relevant ( de 
exemplu : ”Cererile norodului românesc”,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 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- 1 punct pentru menționarea celor trei legi fundamentale democratice ale României.                     
(1px3=3puncte)                                                                                      
- câte 3 puncte pentru precizarea contextului istoric în care au fost elaborate primele legi 
fundamentale democratice ale României .                                                               (3px2=6 puncte) 
- 1 punct pentru menționarea oricăror două asemănări ale Constituțiilor din 1866 și 1923 ; (de 
exemplu : monarhie constituțională, principiile democratice, etc                            (1px2=2puncte);  
-1 punct pentru menționarea oricăror două deosebiri dintre legile fundamentale din 1866 și 1923 ; 
(de exemplu : votul universal, proprietatea garantată de stat, România stat național, unitar, 
independent, etc).                                                                                                    (1px2=2puncte)  
3 puncte pentru prezentarea oricărei asemănări și 3 puncte pentru prezentarea oricărei deosebiri 
între cele două Constituții                                                                                         (3px2=6puncte) 
-1 punct pentru formularea unui punct de vedere referitor la evoluția democrației din România 
postdecembristă ( de exemplu : pluripartidism, alegeri libere, 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.) și concluzia ( așadar, astfel, etc). 

  
Ordonarea și 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 parțială a succesiunii cronologie/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu         


