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BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE ISTORIE 

 
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 fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut 

pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                             (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru răspunsul: Nicolae Mavrocordat Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: în secolul al XVII-lea, Sfatul domnesc primeşte o nouă organizare, în 

timpul lui Dimitrie Cantemir Sfatul Domnesc îndeplinește serviciile de ordin public 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, Moldova sau Țara Românească/Moldova, Imperiul Otoman 

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 stabilită între două informații selectate dinsursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 

Exemple: Cauză:” Pentru că sunt lipsiţi de iniţiativă în politica externă” și efect:” ei ajung executorii fideli ai 

însărcinărilor otomane în raport cu marile puteri” SAU Cauză: “întrucât Poarta se implică prin poruncile sale în 

conducerea efectivă, estompând atributele domneşti sau iniţiind măsuri de organizare social-politică”și efect 

“Amestecul în viaţa internă a celor două ţări este însă vizibil”, etc. 

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două acțiuni militare/diplomatice din spațiul românesc din secolul al XIV-

lea.                                                                                                                                                               (1px2=2p) 

 câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate două informații 

referitoare la acțiunea militară/diplomatică                                                                                                (2px2=4p)  

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două autonomii locale de la N de Dunăre între secolele al XI-

lea și al XIII-lea. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în 

enunț). 

 

 SUBIECTUL II                                                                                                                           (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru numirea oricărui spațiu istoric precizat în sursa dată. 

2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a secolului.  

3. 3. Câte 3 puncte pentru menționarea liderului politic şi a oricărei ideologii la care se referă sursa dată( exemplu- 

Mussolini și fascismul)     (3px2=6p) 

4. Câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la <omul nou>.  

(3px2=6p) 

Exemplu : “sarcină prioritară făurirea unui <om nou> având anumite trăsături specifice” „ şi care se opune 

stilului decadent al vieții burgheze”.  

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la opoziția populației față 

de regimul politic. 
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câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de vedere formulat. 

(3px2=6p) 

Exemplu: „opoziție ascunsă începe să se manifeste chiar în interiorul partidului, în special în rândurile tinerilor” 

, Declanşat împotriva voinței aproape unanime a poporului italian, războiul [al Doilea Război Mondial] va arăta 

brusc conducătorilor săi fisurile unui regim aparent perfect până în 1939 şi care serveşte de model unei părți 

importante a claselor conducătoare din Europa aflată în plină criză”, 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 oricărei țări din Europa cu regim democratic/ 

prezentarea unei caracteristici/aspect al unui regim democratic din secolul al XX-lea din Europa 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: 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două prevederi ale unui proiect politic referitor la statul român, elaborat 

în spațiul românesc, în prima jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu: unirea Moldovei cu Țara Românească, 

emanciparea și împroprietărirea țăranilor prin despăgubire în “Dorintele partidei naționale din Moldova” etc.)  

(3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei acțiuni politice desfășurate de români în deceniul al șaselea al secolului al XIX-

lea (de exemplu: organizarea adunărilor elective, dubla alegere a lui Al. I. Cuza etc.) 

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale acesteia (de exemplu: l-au ales în unanimitate pe 

Al. I. Cuza/sunt organizate conform Convenției de la Paris, este ales în adunările elective de la Iași și 

București/marile puteri sunt puse în fața „faptului împlinit‟ etc.)                                                           (3px2=6p)                                                                                        

- 2 puncte pentru menționarea oricărei  măsuri adoptate în politica internă, în perioada 1862-1864 (de exemplu: legea 

secularizării averilor mănăstirești, legea rurală, legea instrucțiunii publice,etc.) 

3 puncte pentru prezentarea măsurii - o scurtă expunere în care sunt precizate două informații referitoare la măsura 

adoptată în plan intern. 

                    1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la măsura adoptată în plan intern. 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la legea fundamentală a statului român din anul 1866 

(de exemplu: legitimarea unui nou regim politic, este prima constituție internă românească, este o constituție liberală 

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 

 

 


