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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
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, 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: Constituția din 1965/Constituția din 21 august 1965 Se punctează
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: prevederile economice aveau întâietate față de cele
politice, fiind instrumentul, numai aparent legal, prin care se pregătea trecerea întregii economii
sub controlul statului, statul își impune controlul asupra comerțului 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: Gheorghe Gheorghiu-Dej/Gheorghiu-Dej, Partidul
Muncitoresc Român 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 informaţii (cauză, respectiv efect)
Exemple: Cauză: Întrucât alegerea liderului nu se mai făcea de către Comitetul Central, ci direct
de către congres și efect: se consolida puternic poziția lui Ceaușescu SAU Cauză: Ceaușescu
avea nevoie de o lovitură puternică împotriva vechii echipe din jurul lui Gheorghiu-Dej care [...] să
pună capăt oricărei opoziții în viitor și efect: De aceea, Ceaușescu a hotărât să redeschidă cazul
Pătrășcanu etc.
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două fapte istorice desfășurate în România, în a
doua jumătate a secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă sursa B
(1px2=2p)
Exemple: adoptarea Constituției din 1952/1991, Revoluția din decembrie 1989 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 menționarea oricărei asemănări între două practici politice din România,
utilizate în perioada 1918-1947 Exemple: stabilesc forma de guvernământ a statului, vizează
sistemul electoral 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: Țara Românească 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: Basarab
3 puncte pentru menționarea oricărei cauze a conflictului cu Ungaria din septembrie 1330, la care
se referă sursa dată
Exemple: principala cauză a neînțelegerilor a fost situația dărilor care erau extrem de importante
pentru rege, pretențiile teritoriale în sudul Carpaților ale apropiaților regelui Ungariei 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 menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la pacea
propusă în anul 1330
(3px2=6p)
Exemple: Voievodul Țării Românești i-a propus regelui pace, Basarab a declarat că era dispus
să cedeze Ungariei Severinul, regele Ungariei nu a acceptat pacea 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
consecințele bătăliei de la Posada
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul
de vedere formulat
(3px2=6p)
Exemple: Bătălia de la Posada are consecințe pentru statutul politico-juridic internațional al Țării
Românești. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Acea bătălie marchează afirmarea
statalității românești de sine stătătoare și Voievodul Basarab, până atunci vasal al regelui Ungariei,
devine în acel moment întemeietorul statului independent Țara Românească SAU Bătălia de la
Posada are consecințe favorabile românilor. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt:
Românii au luat un număr mare de prizonieri, au capturat multe arme, muniții și cantități mari de
diferite bunuri: bani în aur și argint, vase scumpe, cai și Bătălia de la Posada a însemnat mai
mult decât o victorie militară a românilor asupra oștii ungurești 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: lupta de la Belgrad, încheierea Tratatului de la Overchelăuți 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)
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
- 2 puncte pentru precizarea oricărui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în perioada
1848-1857 (de exemplu: Proclamația de la Islaz, Rezoluțiile elaborate în Adunările ad-hoc etc.)
câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două solicitări înscrise în proiectul politic precizat (de
exemplu: domn ales pe 5 ani din toate categoriile sociale, emanciparea țăranilor și
împroprietărirea cu despăgubire, libertatea de exprimare etc., consolidarea autonomiei, unirea
Principatelor, prinț străin etc.)
(3px2=6p)
- 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric desfășurat în spațiul românesc între anii 18591865 (de exemplu: dubla alegere a lui Al. I. Cuza, adoptarea Legii rurale etc.)
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - 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
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două aspecte referitoare la Constituția din 1866 (de
exemplu: a fost promulgată de principele Carol I, forma de guvernământ este monarhia
constituțională, prevede drepturi și libertăți etc.)
(3px2=6p)
– 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la participarea României la relațiile
internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu: România participă la
relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin acțiuni militare. SAU Prin
participarea la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea România vizează
atingerea obiectivelor naționale. 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
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