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Examenul de bacalaureat na țional 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Varianta 7 
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 puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte  pentru răspunsul: Țara Românească. Se puncteaz ă orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/men ționare sau în enun ț). 
2. 2 puncte  pentru oricare dintre răspunsurile: regele Ungariei, mulţumit de serviciile unuia dintre 

voievozii din Maramureș, pe nume Dragoș, îl lasă stăpân peste un teritoriu în Moldova, conduce 
o «marcă» la răsărit de Carpaţi etc. Se puncteaz ă orice mod de redactare a r ăspunsului 
corect (prin citat din surs ă/menționare sau în enun ț). 

3. câte 3 puncte  pentru fiecare răspuns: Litovoi/Basarab, Bogdan. Se puncteaz ă orice mod de 
redactare a r ăspunsului corect (prin precizare/men ționare sau în enun ț).  (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) 
Exemple : Cauză: întrucât putea fi o barieră în calea expansiunii maghiare spre Dunăre şi Balcani 
și efect: Regele Carol Robert [...] al Ungariei [...] nu acceptă emanciparea statului lui Basarab. 
SAU Cauză: În fruntea armatei sale, Carol Robert trece Carpații şi pătrunde în Ţara Românească. 
și efect: Ca urmare, Basarab, potrivit Cronicii de la Viena [...], îi oferă 7 000 de mărci de argint 
(circa 74 kg de aur), Banatul de Severin [...], în schimbul retragerii. etc.  

6. câte 1 punct  pentru menționarea oricăror două acţiuni diplomatice din secolele al XV-lea – al XVI-lea, 
referitoare la spaţiul românesc        (1px2=2p)  
Exemple : Tratatul lui Alexandru cel Bun cu Polonia din 1402, Tratatul încheiat între Moldova și 
Polonia la sfârșitul secolului al XV-lea, Tratatul de la Alba Iulia din 1595 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acţiuni diplomatice menționate - o scurtă expunere în 
care sunt precizate două informații referitoare la acțiunea diplomatică   (2px2=4p)  

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a unei instituții centrale din spațiul românesc 
extracarpatic în secolul al XVIII-lea 
Exemple : la începutul secolului al XVIII-lea instituțiile își mențin caracteristicile din Evul Mediu, 
domnii sunt numiți de sultan în perioada regimului fanariot etc. Se puncteaz ă orice mod de 
redactare a r ăspunsului corect (prin precizare/men ționare sau în enun ț). 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte  pentru oricare dintre răspunsurile: Petru Groza/Groza, Iuliu Maniu/Maniu, Dinu 

Brătianu/Brătianu, Mihai I Se puncteaz ă orice mod de redactare a r ăspunsului corect (prin 
precizare/men ționare sau în enun ț). 

2. 2 puncte  pentru răspunsul: al XX-lea Se puncteaz ă orice mod de redactare a r ăspunsului 
corect (prin precizare/men ționare sau în enun ț). 

3. 3 puncte  pentru răspunsul: Legea din 11 iunie 1948/Legea din 1948 
3 puncte  pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia 
Exemple : prevedea naționalizarea întreprinderilor industriale, a băncilor, a societăților de 
asigurare, a minelor și a societăților de transport, urma să rezolve contradicția rezultată din 
faptul că, deși își asumase puterea politică, clasa muncitoare nu putea să controleze economia 
etc. Se puncteaz ă orice mod de redactare a r ăspunsului corect (prin citat din 
surs ă/menționare sau în enun ț). 

4. câte 3 puncte  pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 
cultură           (3px2=6p)  
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Exemple : Tendința conducătorilor comuniști români părea să fie aceea de a face din România 
spațiul afirmării culturii proletare; Proza, poezia, teatrul, critica, istoria literară, științele au 
dreptul să ființeze numai cu condiția adoptării ideologiei comuniste, în viziunea partidului 
poporul nu avea nevoie de arta burgheză etc. Se puncteaz ă orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din surs ă/menționare sau în enun ț). 

5. 4 puncte  pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la viața 
politică din perioada 1946-1947 
câte 3 puncte  pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p)  
Exemple : Viața politică din perioada 1946-1947 avea drept obiectiv înlăturarea opoziției. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Partidele istorice reprezentau o formă de 
opoziție oficială față de comuniști și prin urmare ele trebuiau distruse. și Ultima lovitură dată 
opoziției a venit pe data de 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forțat să abdice SAU 
Viața politică din perioada 1946-1947 se caracterizează prin acțiuni care au vizat desființarea 
partidelor istorice. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Partidele istorice reprezentau 
singura formă de opoziție oficială față de comuniști și prin urmare ele trebuiau distruse. și Primul 
pas către instaurarea dictaturii proletariatului a fost făcut în iulie 1947, odată cu dizolvarea 
Partidului Național Tărănesc (PNȚ). etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel par țial (7 puncte) se 
acord ă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât  și informa țiile/informa ția. Nu se 
puncteaz ă doar punctul de vedere sau doar informa țiile/informa ția. 

6. 4 puncte  pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu:  participă la înființarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER), este stat 
fondator al Organizației Tratatului de la Varșovia în 1955 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) 
Informa ţia istoric ă – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte  pentru precizarea oricărui factor intern sau extern care a contribuit la întemeierea 
statului modern român, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu:  elaborarea 
proiectelor politice referitoare la statul român modern în 1857, implicarea Marilor Puteri în 
rezolvarea situației românilor etc.)  

- câte 3 puncte  pentru menţionarea oricăror două acțiuni din plan intern și a oricăror două acțiuni 
din plan extern, prin care s-a consolidat statul român modern în ultimele patru decenii ale 
secolului al XIX-lea (de exemplu:  reformele realizate în timpul domniei lui Al. I. Cuza (1859-1866), 
adoptarea Constituției din 1866, proclamarea Regatului în 1881 și participarea la „criza orientală‟ 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, obținerea independenței de stat în 1878, aderarea la 
Tripla Alianță în 1883 etc. )         (3px4=12p)  

- 2 puncte  pentru menţionarea oricărui fapt istoric prin care se urmărește realizarea României 
Mari, desfășurat în cadrul relațiilor internaționale (de exemplu:  încheierea convențiilor cu 
Antanta în 1916, participarea la Primul Război Mondial (1914-1918) 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 
- 1 punct  pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la democrația din România Mare (de 

exemplu:  Practicile politice utilizate în România Mare au contribuit la consolidarea democrației., 
Prevederile constituționale reflectă caracteristicile democrației din România Mare. etc.) 
4 puncte  pentru sus ținerea 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 men ţionate – 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 spa ţiu  


