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SIMULAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2023 

Proba E. c) – Istorie, 17 ianuarie 2023 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

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-puericultor; - 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 zece 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: Andrei II/ Bela IV. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: era organul de reprezentare a intereselor stărilor sociale privilegiate,  era o 

continuare a congregațiilor din timpul voievodatului, avea ca atribuție alegerea principelui etc. Se punctează orice mod 

de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț) 

3. câte 3 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: sursa A-Țara Bârsei; sursa B-Țara Românească, Moldova, 

Transilvania. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                             (3px2=6p)                                                                                                                                     

4. 3 puncte pentru scrierea literei B. 

5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect) Exemple: Cauză: ca urmare a dublei presiuni exercitate asupra 

sa din sud și din nord și efect: După 1212-1213, statul vlaho-bulgar și-a modificat politica externă și, într-o anumită 

măsură, pe cea internă SAU Cauză: Pentru a le ușura misiunea pe care le-a încredințat-o la extremitatea sud-estică a 

regatului său și efect: regele a acordat cavalerilor teutoni un șir de privilegii etc. 

6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la spaţiul românesc extracarpatic desfășurate în 

secolul al XIV-lea.                                                                                                                                          (1px2=2p) 

Exemple: obținerea independenței Țării Românești față de Ungaria prin lupta de la Posada (1330), acțiunile desfășurate 

de voievodul Bogdan la est de Carpați, întemeierea Mitropoliei Ortodoxe din Țara Românească (1359) 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 caracteristici a organizării instituționale din spațiul intracarpatic în secolul al 

XVIII-lea. Exemple: principat autonom sub suzeranitate habsburgică, titlul de principe este însuşit de împăratul Austriei, 

reprezentat în Transilvania de un guvernator ales de dietă şi confirmat de împărat, instituțiile principatului sunt 

subordonate Vienei prin Cancelaria Aulică a Transilvaniei etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)_________________________________________                          (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Grigore Ureche, stolnicul Cantacuzino, Dimitrie Cantemir. Se punctează orice mod de 

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

precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Isac al II-lea Anghelos. 

    3 puncte pentru menționarea cauzei migrației românilor la nord de Dunăre: din pricina apăsării social-economice și 

politice bizantine. 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 ideile lui Sulzer.                                                                            

                                                                                                                                                                             (3px2=6p) 

Exemple: Ideea centrală a lucrării lui Sulzer este originea sud-dunăreană a românilor, de unde la sfârșitul veacului al XII-

lea și începutul veacului al XIII-lea au migrat în două etape la nord de Dunăre; după invazia mongolă, care a depopulat 

teritoriul regatului maghiar - unde i-ar fi găsit pe unguri și sași în așezări statornice și cu instituții temeinice 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 tezele Școlii Ardelene. 

    câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de vedere formulat                       

                                                                                                                                                                            (3px2=6p) 

Exemple: Tezele Școlii Ardelene menționează originea romanică a românilor și continuitatea elementului romanic în 

fosta provincie Dacia. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: originea romană pură a românilor și 

continuitatea neîntreruptă a elementului romanic pe teritoriul vechii Dacii în evul de mijloc SAU Tezele Școlii 

Ardelene au susținut lupta pentru drepturi politice, conform vechimii și originii românilor transilvăneni. Informațiile 

care susțin punctul de vedere sunt: vechimea și originea nobilă a românilor și lupta pentru drepturile politice ale 

românilor 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: dualismul 

austro-ungar 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) 

Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  
-2 puncte pentru precizarea oricărei cauze care a determinat adoptarea primei constituții interne din România (de 

exemplu: urcarea pe tron a domnitorului Carol I de Hohenzollern, acțiunile grupărilor politice pentru consolidarea statului 

român etc.)                            

-câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două prevederi ale primei constituții interne românești (de exemplu: 

suveranitatea poporului, numele oficial de România, caracterul indivizibil al statului, succesiunea ereditară la tron etc.)                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                (3px2=6p) 

-2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric referitor la evoluția politică a României în primele patru decenii ale 

secolului al XX-lea (de exemplu: introducerea votului universal în 1918, adoptarea constituției din 1923, urcarea pe tron 

a regelui Carol al II-lea, instaurarea regimului de autoritate monarhică etc.)  

-3 puncte pentru prezentarea oricărui fapt istoric referitor la evoluția politică a României în primele patru decenii ale 

secolului al XX-lea - o scurtă expunere în care sunt precizate două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează 

relația cauză-efect;  

         -1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric menționat 

-câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici referitoare la regimul politic totalitar instaurat în România 

în prima jumătate a secolului al XX-lea (de exemplu: reflectă ideologia comunistă, suprimă separarea puterilor în stat, 

impune teroarea în societate, încalcă drepturile omului etc.)                                                                               (2px2=4p) 

-2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări cu un alt regim politic din Europa în perioada contemporană (de exemplu: 

dictatura partidului unic, precum în Italia Fascista, Germania Nazistă, URSS, politica de sovietizare precum în regimurile 

din țările aflate sub dominația URSS după al doilea război mondial etc.)  

-1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția constituțională a României în primele două 

decenii ale perioadei postbelice (de exemplu: În primele două decenii ale perioadei postbelice legile fundamentale 

adoptate au reflectat modelul sovietic, Evoluția constituțională a României în primele două decenii ale perioadei 

postbelice a avut drept consecință consolidarea regimului totalitar comunist 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  

 

 

 

 
 


