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Simulare județeană a examenului național de bacalaureat 2023 

Februarie 2023 

Proba E. c) 

Istorie 

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 oricare dintre răspunsurile: Partidul Comunist, partidul bolșevic. Se punctează 

orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: programul care intenționa să modernizeze radical 

țara; scopul programului- industrializarea acestui stat întins; în timpul programului -Stalin urma 

să-și consolideze conducerea 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: Lenin, Stalin. Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).                            (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 

B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 

Exemple: Cauză: „ pentru a masca îngroparea testamentului și a avea un avantaj asupra rivalilor 

de la stânga și de la dreapta”, efect:  „Stalin și-a demonstrat repede abilitățile politice, adunând 

elogiile la adresa lui Lenin”; cauză: „Zona rurală a fost colectivizată”, efect: „pământul a fost 

naționalizat și țăranii transformați în angajați ai statului.”  etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două practici politice cu un caracter democratic care s-au 

aplicat în România în primele patru decenii ale secolului al XX-lea.                 (1px2=2p) 

Exemple: principiul separării puterilor în stat, pluripartidismul politic, respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenești etc. 

câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menționate - o scurtă expunere în care 

sunt precizate două informații referitoare la practica politică menționată.     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între două ideologii totalitare care s-au aplicat  în 

Europa Occidentală Exemple: fascismul (1922–1943: Italia) și nazismul (1933–1945: Germania): 

caracterul antidemocratic/antiliberal 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/oricare dintre răspunsurile: Țara Bârsei, Țara Severinului, 

Constantinopol etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 

precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: sec. al XIII-lea. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Andrei al II-lea, Mišelav, Szeneslaus (Seneslau) etc. 

3 puncte pentru menționarea oricărei cauze  a instalării cavalerilor Ordinului teutonic. Exemple: 

„cât de perspectiva deschiderii unei căi directe de acces către gurile Dunării”, „Nu mai puțin 

atractive erau însă perspectivele legate de creștinarea cumanilor și de extinderea influenței ungare 
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asupra acestora” etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 

sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

invazia mongolă.           (3px2=6p) 

Exemple: „Invazia mongolă din 1241–1242 găsise entitățile politice românești de la sud de 

Carpați în plin proces de consolidare”, „Cronica persanului Rashid od-Din descrie 

confruntările între această regiune între prințul mongol Böcek și un stăpânitor local pe nume 

Mišelav”, „Mišelav dispunea, în orice caz, de o forță armată îndeajuns de puternică pentru a-i da 

îndrăzneala să înfrunte, fie în condițiile unui teren accidentat, forța de asalt a unui tömen  mongol – 

unitate militară care dispunea, în mod obișnuit, de un efectiv de circa 10 000 de oameni” 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 

contractul încheiat de cavalerii ioaniți. 

câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de 

vedere formulat.                      (3px2=6p) 

Exemple: La 2 iunie 1247, cavalerii ioaniți vor încheia un contract cu Béla al IV-lea, regele Ungariei. 

Prin acest contract, cavalerii ioaniți primeau dreptul de a se așeza în Țara Severinului. Informațiile care 

susțin punctul de vedere sunt: „Contractul încheiat între regele Béla al IV-lea și cavalerii ioaniți, la 2 

iunie 1247” și „având ca obiect instalarea acestora în mai multe regiuni ale regatului, între acestea 

numărându-se și Țara Severinului” SAU Cavalerii ioaniți vor încheia la 2 iunie 1247 un contract cu 

regele Béla al IV-lea. Acest contract este un important izvor istoric, deoarece prezintă realitățile 

politice din spațiul românesc.    Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: „Contractul încheiat 

între regele Béla al IV-lea și cavalerii ioaniți, la 2 iunie 1247” și „are marele merit de a dezvălui 

realități existente în spațiul medieval românesc la care alte izvoare nu se grăbesc să le ofere” 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 la rolul 

deținut de instituțiile centrale (de exemplu: Domnia,  Biserica, Sfatul domnesc 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 oricărei cauze care a stat la baza adoptării unei Constituții  din a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu: abdicarea domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza (11 februarie 1866), venirea pe tron a lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (10 

mai 1866) etc.); 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici a unei Constituții adoptate în 

primele patru decenii ale secolului al XX-lea (1923; 1938), de exemplu: Constituția din 

1923: forma de organizare a statului: monarhia constituțională ereditară, respectarea 

principiilor democratice (suveranitatea națiunii, separarea puterilor în cadrul statului, 

guvernarea reprezentativă), respectarea drepturilor și libertăților cetățenești etc. Constituția 

din 1938: forma de organizare a statului: monarhia autoritară, încălcarea principiilor 

democratice (regele este „capul statului”, instituțiile statului sunt subordonate regelui, 

încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești, instituirea cenzurii, desființarea partidelor 

politice etc.);                                                                                          (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric care a contribuit la adoptarea Constituției 

totalitare din 1948 (de exemplu: lovitura de stat din 30 decembrie 1947, preluarea puterii de 

către regimul comunist, schimbarea formei de organizare politică a statului etc.); 
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 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 menţionarea oricăror două caracteristici a Constituției adoptate în 1965  

(de exemplu: noua denumire a statului (Republica Socialistă România), nu se respectă 

principiul separării puterilor în cadrul statului, înființarea funcției de președinte a Republicii 

Socialiste România (1974) etc.);                                                                    (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la Constituția din 1991 (de 

exemplu: consolidarea regimului democratic postdecembrist (pluripartidismul politic, 

dreptul la proprietate etc.), revenirea la principiul separării puterilor în cadrul statului 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 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. 

 

 


