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Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 1 
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 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 răspunsul: Imperiul Otoman Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Prezenţa comisarilor a dezvăluit forţa mişcării 

unioniste în Moldova, au cerut caimacamului Vogoridi să oprească acțiunile împotriva 
unioniștilor 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: Țara Românească, București 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 informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: pentru că a redefinit relația dintre Puteri și Imperiul Otoman prin 
abordarea problemelor românești ca distincte de alte aspecte ale Chestiunii Orientale și 
efect: Tratatul de la Paris [...] a marcat un progres semnificativ în ambele direcții etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni desfășurate de români în deceniile cinci 
- șase ale secolului al XIX-lea pentru constituirea statului român modern, în afara celor la care se 
referă sursa sursele A și B        (1px2=2p) 
Exemple: elaborarea programelor revoluționare din 1848, dubla alegere a lui Al. I. Cuza (1859) 
etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a Constituției din 1866 
Exemplu: existența votului cenzitar 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: Mircea cel Bătrân Se punctează orice mod de redactare a 

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

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

3 puncte pentru menționarea acțiunii desfășurate de acesta în 1387, la care se referă sursa 
dată 
Exemplu: prestează [...] omagiu lui Vladislav Iagello 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 
acțiunile din 1388          (3px2=6p) 
Exemple: În 1388 [...] regele Poloniei se adresează lui Petru [Muşat],  rugându-l să-l împrumute 
cu 4000 de ruble de argint [...], Primește, în schimb, un act specificând că suma va fi restituită în 
termen de trei ani, garanție fiind ținutul Haliciului – cunoscut [...] sub numele de Pocuția – pe care 
domnul Moldovei va avea drept să-l ocupe în caz de neachitare 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 Tratatul 
de la Radom 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemplu: Tratatul de la Radom reflectă relațiile dintre Țara Românească și Polonia în raport 
cu Ungaria. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Se prevedea, de data aceasta, că 
regele Poloniei nu va porni la războiul contra Ungariei fără să fi comunicat lui Mircea [cel Bătrân] 
şi divanului acestuia motivul, perspectivă aprobată în prealabil de sfatul polon și dacă s-ar face 
pace între Sigismund, regele Ungariei, şi Mircea [cel Bătrân], ea va trebui să fie acceptată şi 
confirmată şi de Vladislav [Iagello]. 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: organizarea Mitropoliei Țării Românești (1359) 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:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei Constituții adoptate în România în primele patru decenii ale 
secolului al XX-lea (de exemplu: Constituția din 1938 etc.) 
2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a Constituției precizate (de exemplu: regele 
are prerogative sporite etc.) 
3 puncte pentru prezentarea caracteristicii menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la caracteristică și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la caracteristică 
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două ideologii totalitare existente în Europa 

Occidentală în deceniul patru al secolului al XX-lea (de exemplu: fascismul, național-
socialismul/nazismul)         (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia (de exemplu: corporatismul, 
susține formarea Germaniei Mari etc.)        (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice din România în 
perioada 1949-1952 (de exemplu: În perioada 1949-1952, practicile politice din România au 
caracter totalitar. 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 

 
 


