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SIMULAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2022 

Proba E. c) – Istorie, 28 ianuarie 2022 
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 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 la zece a punctajului total 
acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                            (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Filippo Buonaccorsi Callimachus. Se punctează  orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Ea se reflectă cu claritate şi în pasajul despre români: aceşti 
coloni romani sunt capabili de a ridica o însemnată armată împotriva turcilor;  toate acestea, dar mai ales 
originea lor, justifică „graţia Sfântului Scaun.” 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 - Moldova, Polonia, Belgrad; sursa B - țările 
române, Imperiul Otoman, Lateran, Polonia. 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 informații (cauză, respectiv efect) Exemple: cauză:  În Imperiul 
Otoman criza dinastică se sfârşeşte cu urcarea pe tron a lui Selim I (1512-1520) și efect: Noul sultan reia 
programul expansiunii otomane SAU cauză: Noul sultan reia programul expansiunii otomane și efect: 
Această nouă ameninţare determină în apus pe papa Leon al X-lea (1513-1521) să acorde o atenţie sporită 
închegării unei coaliţii ofensive antiotomane etc.  
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două caracteristici ale istoriografiei referitoare la etnogeneza 
românească, din România postbelică        (1px2=2p)  
Exemple: exagerarea rolului slavilor, exagerarea rolului dacilor, etc.  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei caracteristici menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la caracteristica respectivă     (2px2=4p)  
7. 4 puncte pentru menționarea oricărui element de continuitate în abordarea romanității românilor în 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, în spațiul românesc.  Exemple: ideea latinității pure, autohtonia, unitatea 
de neam 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: al XX-lea. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 
(prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: Armand Călinescu. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Constituția din 1938 
    3 puncte pentru pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia, la care se referă sursa dată.  
Exemple: Constituția din 1938 a stabilit că funcțiile îndeplinite de partidele politice în vechiul regim 
parlamentar erau incompatibile cu noua ordine; bazată pe principii corporatiste; concentra întreaga putere 
în mâinile Regelui 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 
regelui prin care și-a consolidat puterea                                                (3px2=6p) 
Exemple: La 20 februarie 1938, a abolit Constituția din 1923, înlocuind-o cu o alta nouă, bazată pe principii 
corporatiste și concentrând puterea în mâinile Regelui; Carol va decreta dizolvarea tuturor partidelor și 
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grupărilor politice etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
precizare/menționare sau în enunț). 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la măsurile 
adoptate față de Garda de Fier 
     câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de 
vedere formulat            (3px2=6p) 
Exemple: Prin măsurile adoptate, regele Carol al II-lea a urmărit anihilarea Gărzii de Fier. Informațiile care 
susțin punctul de vedere sunt: Carol a luat măsuri drastice împotriva Gărzii de Fier, pe care o privea drept 
principalul său adversar și A dat instrucțiuni lui Armand Călinescu, ministrul de Interne și omul forte din noul 
cabinet, să o distrugă prin orice mijloace, legale sau ilegale, pe care le considera necesare SAU Măsurile 
represive adoptate de regele Carol al II-lea i-au vizat atât pe conducătorii Gărzii de Fier, cât și pe membrii 
și simpatizanții acesteia. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt:  conducătorii Gărzii de Fier au fost 
arestați și aruncați în închisoare pe termene îndelungate, iar Codreanu a fost condamnat la zece ani de 
muncă silnică pentru înaltă trădare și Un mare număr dintre membrii și simpatizanții Gărzii de Fier au fost 
ridicați și internați în lagăre de concentrare înființate în acest scop 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: 
impunerea partidului unic/ monopartidismul, represiunea politică, adoptarea Constituției din 1948 etc.) prin 
precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) și concluzia (așadar, astfel etc.) 
 
SUBIECTUL al III – lea                                                                                                             (30 de puncte) 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru răspunsul: Constituția din 1923 

2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia (de exemplu: consolidează principiul 
separării puterilor în stat, garantează drepturile și libertățile cetățenești etc.)                                                                                

- câte 3 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între ideologiile totalitare existente în Europa 
Occidentală, în perioada interbelică (de exemplu: caracterul antiliberal, caracterul naționalist, susțin 
ideea expansiunii teritoriale etc)                                                                                                 (3px2=6p) 

- câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două constituții adoptate în România în ultimele 
patru decenii ale secolului al XX-lea: Constituția din 1965 și Constituția din 1991                     (2px2=4p) 
2 puncte pentru menţionarea oricărei deosebiri dintre prevederile constituțiilor menționate (de 
exemplu: caracterul statului: republică socialistă, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate în 
Constituția din 1965, stat de drept, democratic și social în Constituția din 1991; puterile în stat: Marea 
Adunare Națională reprezenta organul suprem al puterii de stat în Constituția din 1965; principiul 
separației și echilibrului puterilor – executivă, legislativă, judecătorească – în Constituția din 1991 etc.)  
3 puncte pentru prezentarea deosebirii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la asemănarea menționată și se utilizează relația cauză-efect 

 1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la deosebirea menționată  
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice democratice aplicate în 

Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea (de exemplu: Prin practicile politice democratice 
aplicate în Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, sunt respectate drepturile și libertățile 
cetățenești, Practicile politice democratice aplicate în Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
au asigurat pluralismul politic și ideologic 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 menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială 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 spaţiu 


