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 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru este de trei ore. 

 
Subiectul I (40 de puncte) 
Citiţi cu atenţie textele de mai jos: 

A.„Îndată după Al Doilea Război Mondial, în urma victoriei asupra 
fascismului, democraţia părea că avea să triumfe în lume; mai cu seamă în 
Europa (Italia, Germania de Vest, Austria, Ungaria, Cehoslovacia...), dar şi în 
Japonia, mai greu în India. Foarte rapid însă reculul se face simţit în Europa de 
Est, odată cu apariţia democraţiilor populare (lovitura de stat de la Praga din 
1948) şi extinderea comunismului pe celelalte continente (...). Un nou val de 
democratizare cuprinde Europa la sfârşitul anilor '80, odată cu prăbuşirea statelor 
comuniste cu economii ruinate şi societăţi dezorganizate. Acolo unde au 
supravieţuit o tradiţie democratică şi un sens al opoziţiei, democraţia se 
instalează rapid şi alegerile libere încredinţează puterea unor formaţiuni de 
centru. (...) Sub presiunea claselor populare şi mijlocii în expansiune, înaintarea 
democraţiei se realizează şi în restul lumii, mai ales în America Latină şi 
Centrală.” 
                   (Béatrice Compagnon, Anne Thévenin, O cronologie a secolului XX) 

 
B. „Din punct de vedere politic, regimurile nordice au rezistat în mod 

remarcabil încercărilor războiului. Monarhia parlamentară, simbol al unităţii 
naţionale, a fost menţinută în Suedia şi restabilită, după ocupaţie, în Danemarca 
şi în Norvegia. În Islanda republica devine noul cadru legal al independenţei 
(...).Totuşi, restabilirea democraţiei, consensuală din principiu, este însoţită, la 
nivel de concept, de indispensabile adaptări, constituţionale şi politice. În Suedia, 
la începutul anului 1945, majoratul electoral este coborât de la 23 la 21 de ani şi 
ultimele restricţii de tip cenzitar sunt suprimate, atât pentru alegerile generale cât 
şi pentru cele locale ." 
                           (François-Charles Mougel, Europa de Nord în secolul al XX-lea) 

 
Răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Menţionaţi, pe baza textelor A şi B o deosebire referitoare la regimul politic 
din Europa de    Est, respectiv din Europa de Nord.                           4 puncte 

2. Menţionaţi, pe baza textului B, două măsuri referitoare la consolidarea 
regimului politic din  Europa de Nord.                                                  6 puncte                              

3. Formulaţi, pe baza textului A, un punct de vedere despre evoluţia regimului 
politic la sfârşitul secolului al XX -lea  folosind ca argument două informaţii din 
text.                                                                                                      9 puncte                              

4. Menţionaţi, pe baza textului B, două forme de organizare statală.      4 puncte 



5. Precizaţi, pe baza textului A, o consecinţă a celui de Al Doilea Război 
Mondial în afara Europei.                                                                     2 puncte                            

6. Prezentaţi alte două fapte istorice referitoare la modificarea formelor de 
organizare statală în prima jumătate a secolului XX, în afara celor la care face 
referire textul B.                                                                                 10 puncte 

7. Prezentaţi un fapt istoric referitor la regimul totalitar din România.     5 puncte 
 
Subiectul II (50 de puncte) 
Elaboraţi, în aproximativ  trei-patru pagini, o sinteză despre Europa şi 

lumea în secolul al XX-lea, având în vedere: 
- menţionarea câte unei caracteristici referitoare la unitatea şi la diversitatea 

Europei contemporane;  
- prezentarea câte unui fapt istoric referitor la cauzele, respectiv, la 

consecinţele migraţiilor în lumea postbelică; 
- menţionarea a două caracteristici ale relaţiei dintre viaţa  publică şi viaţa 

privată în   perioada postbelică; 
- prezentarea a două fapte istorice referitoare la procesul de integrare 

europeană, desfăşurate în perioada postbelică; 
- formularea unui punct de vedere referitor la relaţia cultură română-cultură 

europeană şi susţinerea acestui punct de vedere prin două argumente 
istorice.  

 
Notă!  
Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea 

prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere 
cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin 
utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a 
faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată                                                      
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

SUBIECTUL I: 
1. 4 puncte pentru menţionarea pe baza textelor A şi B a oricărei deosebiri 

referitoare la regimul politic din Europa de  Est, respectiv Europa de Nord.    
2. câte 3 puncte pentru menţionarea pe baza textului B, a oricăror două măsuri 

referitoare la consolidarea regimului politic din  Europa de Nord.                                             
                                                                                                            (3p X 2 = 6p) 
3. 3 puncte pentru formularea, pe baza textului A, a oricărui punct de vedere 

despre evoluţia regimului politic la sfârşitul secolului al XX –lea;   
câte 3 puncte pentru folosirea ca argument a oricăror doua informaţii din 
textul A.                                                                                          (3p X 2 = 6p) 

4. câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza textului B, a oricăror două forme 
de organizare statală;                                                                   (2p X 2 = 4p) 

5. 2 puncte pentru precizarea, pe baza textului A, a oricărei consecinţe a celui 
de Al Doilea Război Mondial în afara Europei.      

6. câte 2 puncte pentru menţionarea altor două fapte istorice referitoare la 
modificarea formelor de organizare statală înprima jumătate a secolului XX, în 
afara celor la care face referire textul B.                                       (2p X 2 = 4p)     
câte 3 puncte pentru prezentarea faptelor istorice mentionate, prin 
evidentierea relatiei de cauzalitate si utilizarea unui exemplu/a unei 
caracteristici                                                                                  (3p X 2 = 6p) 
Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici 
referitoare la faptele istorice mentionate;   

7. 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la regimul totalitar 
din România.                               
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidentierea 
relatiei de cauzalitate si utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici                            
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare 
la  faptul istoric menţionat.                        
                                                                                                 Total 40 puncte 

SUBIECTUL II: 
Informaţia istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 
 câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici referitoare la unitatea 

şi la diversitatea Europei contemporane;                                     (3p x 2 =  6p) 
 câte 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la cauzele, 

respectiv, la consecinţele migraţiilor în lumea postbelică;            (2p x 2 =  4p) 
 
câte 3 puncte pentru prezentarea cauzei şi respectiv, a consecinţei 
menţionate, prin utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;      (3p x 2 =  6p)  



 câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale relaţiei 
dintre viaţa  publică şi viaţa privată în perioada postbelică;                                          

                                                                                                            (3p x 2 = 6p) 
 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la 

procesul de integrare europeană, desfăşurat în perioada postbelică;                                         
                                                                                                           (2p x 2 =  4p) 

câte 3 puncte pentru prezentarea  fiecarui fapt istoric prin evidentierea 
relatiei de cauzalitate si utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;                                            
                                                                                                       (3p x 2 = 6p) 
 câte 1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/ a câte unei 
caracteristici referitoare la  faptul istoric menţionat;          

 2 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la relaţia cultura 
română-cultura europeană; 

 2 puncte pentru coerenta argumentarii punctului de vedere formulat ; 
 câte 1 punct pentru selectarea oricaror doua argumente istorice, care sustin 

punctul de vedere formulat;                                                            (1p x 2 = 2p) 
 2 puncte pentru utilizarea conectorilor care exprima cauzalitatea (deoarece, 

pentru ca, din cauza..etc.), respectiv, concluzia (asadar, ca urmare..etc).                                                                      
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 
2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 

 1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii; 
 0 puncte pentru text nestructurat;1 
2 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să 
probeze înţelegerea procesului istoric; 
 1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect; 
 0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect; 
1 punct pentru argumentarea istorică; (coerenţa şi pertinenţa argumentării 
elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care 
exprimă cauzalitatea şi concluzia); 
 0 puncte pentru lipsa argumentării istorice; 
2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice; 
 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a 
faptelor istorice; 
 0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice; 
2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric; 
 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu; 

 0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.         
                                                                                            Total 50 de puncte 

 

Total 90 de puncte.    

Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Total general 100 de puncte. 



 


