
 

 

EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2023 
Proba E. c) 
ISTORIE 

SIMULARE 31 IANUARIE 2023 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 
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 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total 
acordat pentru lucrare. 
 
 SUBIECTUL I _____________________________________________________(30 de puncte)  
1. 2 puncte pentru numirea cetății precizate în sursa A  
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Moldova  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea statului medieval românesc și a conducătorului acestuia, la care se 
referă atât sursa A, cât și sursa B         (3p x 2 = 6p)  
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine că statele 
medievale românești stabilesc relații politice cu Ungaria și cu Polonia  
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)  
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la organizarea instituțională a 
spațiului medieval românesc         (1p x 2 = 2p); 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat     
              (2p x 
2 = 4p)  
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a autonomiilor locale atestate în spațiul românesc 
în secolele al IX-lea – al XI-lea 
 
SUBIECTUL al II – lea _________________________________________________(30 de puncte)  
1. 4 puncte pentru identificarea, din sursa dată, a două categorii sociale 
 2 puncte pentru identificarea, din sursa dată, a unei singure categorii sociale  
2. 3 puncte pentru precizarea, din sursă, a unei informații referitoare la cauza formării „oastei celei mici”  
3. 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, termenului care îi definește pe înalții funcționari ai țării   
4. 6 puncte pentru prezentarea unei asemănări între instituția centrală a domniei 
4. 2 puncte pentru menţionarea asemănării (exemplu: atât domnul Țării Românești/Modovei, cât și 
voievodul Transilvaniei aaveau atribuții militare, administrative și juridice) 
4 puncte pentru prezentarea asemănării (exemplu: în ceea ce privește titulatura domnilor români din 
spațiul extracarpatic, aceasta păstrează tradiția fostelor autonomii locale. Apare astfel titlul de 
„voievod” – respectiv, comandantul suprem al armatei – iar în cazul unui conflict la care participa 
puterea suzerană, atât domnii, cât și voievozii aveau obligația să însoțească suzeranul în război, în caz 
contrar fiind acuzați de trădare) 
Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau prin enunț). 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la rolul „oastei 
celei mici” (exemplu: din punctul meu de vedere oastea cea mica – ostașii din aparatul administrativ și 
cei care îi slujeau pe boieri – avea un caracter de permanenţă, scopul acesteia fiind de a opri pe cât 
posibil inamicii până când se strângea oastea cea mare).  
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de vedere 
formulat.            (3p x 2 = 6p) 



 

 

(exemple: „ridicarea întregii țări la arme cerea timp și se realiza destul de greu”; „să facă față unor 
amenințări externe neprevăzute”) 
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 
informația/informațiile. 
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmației date – prezentarea oricărui fapt istoric relevant 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.). 
(exemplu: după cucerirea Transilvaniei de către Ungaria, zonele centrale sunt cuprinse în structura 
institutiilor regalitatii maghiare. În regiunile marginașe supravietuiesc autonomii românești, sub forma 
țărilor Bârsei, Amlașului, Făgărașului, Maramureșului, cu importante funcții de apărare a granițelor. 
Regele Ungariei le recunoștea autonomia în schimbul fidelității și a serviciilor militare. Din aceste 
autonomii românești a pornit inițiativa întemeierii statelor românești extracarpatice, Moldova și Țara 
Românească. Tradiția, preluată în cronicile muntene, ne vorbeste despre un „descălecat” al lui Negru 
Vodă, pornit cu ai săi din Țara Făgărașului. Regele maghiar a desființat în 1291 autonomia Țării 
Făgărașului, ceea ce a determinat trecerea unor fruntași ai românilor transilvăneni, conduși de Negru 
Vodă, la sud de Carpați. Aceștia s-au stabilit la Câmpulung, oraș care a devenit prima capitală a Țării 
Românești. Astfel, relatând transferul de populație și instituții, tradiția consemnează un fapt istoric real, 
acela al contribuției românilor transilvăneni la procesul de întemeiere). 
 
SUBIECTUL al III – lea_________________________________________________(30 de puncte)  
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două cauze ale abordării romanității românilor de către 
istorici            (3p x 2 = 6p)  
 2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între cauzele menționate 
- câte 3 puncte pentru menționare oricăror doi istorici      (3p x 2 = 6p)  
- 2 puncte pentru menţionarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a oricăruia dintre cei doi 
istorici  
    3 puncte pentru prezentarea viziunii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate 
şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici  
      1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la viziunea menţionată  
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea 
romanității românilor de către istorici  
 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 
pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare 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 textului (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, 
 
 


