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

 
Subiectul I (40 puncte) 
Citiţi cu atenţie sursele de mai jos:  
A.,,Învins şi pus pe fugă de marcomani, Domiţian a pornit grabnic o solie la Decebal, 
regele dacilor, îndemnându-l să încheie un tratat pe care el [Domiţian] îl refuzase mai 
înainte, deşi [regele Decebal] i-l ceruse adesea. Decebal primi propunerea de pace (…), 
dar nu a vrut să vină el însuşi să stea de vorbă cu Domiţian, ci l-a trimis pe Diegis, (…) 
Domiţian puse lui Diegis o diademă pe cap (…), iar soldaţilor lui le împărţi onoruri şi 
bani. Ca biruitor trimise la Roma, între altele, nişte aşa-zişi soli ai lui Decebal şi o 
pretinsă scrisoare de-a acestuia, despre care se spune că ar fi plăsmuit-o el. Domiţian 
îşi împodobi triumful cu multe lucruri ce nu fuseseră luate ca pradă. Dimpotrivă, el 
cheltuise foarte mulţi bani pentru încheierea păcii, căci fără întârziere dădu lui Decebal 
nu numai însemnate sume de bani, dar şi meşteri pricepuţi la felurite lucrări folositoare 
în timp de pace şi de război.”  

 (Cassius Dio, Istoria Romană – Războiul dacilor cu Domiţian) 
 
B.„După ce zăbovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor. Cugeta la 
cele săvârşite de aceştia şi era copleşit când se gândea la sumele de bani pe care 
romanii trebuiau să le plătească în fiecare an. (...) Traian a ocupat munţii întăriţi şi a 
găsit acolo armele şi maşinile de război capturate [de la romani], precum şi steagul luat 
de la Fuscus. (…) Decebal era gata să primească orice condiţii ce i s-ar fi impus, nu 
fiindcă ar fi avut de gând să le respecte, ci ca să mai prindă putere, după pierderile 
suferite atunci: anume, să dea înapoi armele, maşinile de război şi pe constructorii 
acestor maşini, să predea pe dezertori, să distrugă întăriturile şi să se retragă din 
teritoriul cucerit, ba încă să-i socotească duşmani sau prieteni ai săi pe cei ai romanilor 
(…). Despre toate acestea [Traian] trimise solie Senatului, pentru ca şi Senatul să 
întărească pacea. După ce rândui acestea (…), el se întoarse în Italia. (…) Traian îşi 
sărbători triumful şi fu numit <Dacicus>.” 

(Cassius Dio, Istoria Romană – Primul război dacic al lui Traian) 
 
C.„Dar când i s-a anunţat că Decebal în multe privinţe nu respectă tratatul, ci îşi 
pregăteşte arme, primeşte fugari, reface întăriturile, trimite soli la vecini (...), Senatul 
decretă că Decebal este din nou vrăjmaş, iar Traian însuşi, fără să lase conducerea 
altor generali, porni din nou război împotriva aceluia. (…) 
Traian construi peste Istru [Dunăre] un pod de piatră, (…) Trecu Istrul pe acest pod; şi a 
purtat război (...), biruindu-i pe daci după îndelungate şi grele strădanii. El însuşi dădu 
multe dovezi de pricepere la comandă  şi de vitejie (…). Când a văzut Decebal că 
scaunul lui de domnie şi toată ţara sunt în mâinile duşmanului, că el însuşi este 



înprimejdie să fie luat prizonier, îşi curmă zilele (…). În felul acesta Dacia ajunsese sub 
ascultarea romanilor şi Traian stabili în ea oraşe de colonişti.” 

(Cassius Dio, Istoria romană – Al doilea război dacic al lui Traian) 
Răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Menţionaţi, pe baza sursei A, un motiv pentru care Domiţian încheie pacea cu 
Decebal.         4 puncte 

2. Formulaţi, pe baza sursei A, o opinie referitoare la semnificaţia “triumfului” lui 
Domiţian şi selectaţi două informaţii prin care să susţineţi opinia respectivă. 
 12 puncte 

3. Menţionaţi, pe baza sursei  B, două fapte istorice aflate în relaţie cauză-efect, 
referitoare la acţiunile lui Traian, premergătoare păcii. 8 puncte 

4. Menţionaţi, pe baza surselor B şi C, câte o informaţie referitoare la atitudinea lui 
Decebal faţă de pace.      8 puncte 

5. Menţionaţi, pe baza surselor B şi C, o asemănare referitoare la rezultatul 
acţiunilor militare iniţiate de Traian şi selectaţi câte o informaţie din fiecare sursă, 
prin care să susţineţi asemănarea respectivă.    8 puncte 

 
Subiectul al II-lea (50 puncte) 
Anul 1848 a adus revoluț ia în Moldova, Țara Românească ș i Transilvania. Țelurile 
revoluț ionarilor - independenț a ș i emanciparea naț ională au rămas neîndeplinite, dar 
au  constituit baza evoluț iilor următoare din spaț iul românesc. Punând Europa în faț a 
faptului împlinit, în ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca Domn al 
Principatelor Țării Româneș ti ș i Moldovei, iar apoi al Principatelor Unite. Participarea 
României la războiul din 1877-1878 ș i cucerirea independenț ei de stat a adus ț ării 
noastre egalitatea juridică cu toate statele suverane din Europa. În 1916 România a 
intrat în Primul Război Mondial, de partea Antantei, urmărind împlinirea idealului 
naț ional. La sfârș itul războiului adunările reprezentative create în Transilvania, 
Basarabia ș i Bucovina au decis unirea cu România, rezultând România Mare. 
 
Pornind de la această sursă, elaboraţi, în aproximativ trei-patru pagini, o sinteză 
referitoare la România în secolele al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea: 

- menţionarea rolului deţinut de Revoluţia de la 1848-1849 în constituirea 
României moderne; 

- prezentarea unui fapt istoric referitor la unirea Principatelor Române;  
- menţionarea a două reforme înfăptuite de Alexandru Ioan Cuza şi precizarea 

unei asemănări între acestea; 
- menţionarea unei cauze ș i a unei consecinț e referitoare la Constituţia din 1866; 
- prezentarea unei acţiuni politice sau militare referitoare la cucerirea 

independenţei de stat a României; 
- prezentarea unei consecinţe a obţinerii independenţei României; 
- formularea unei opinii referitoare la implicarea României în Primul Război 

Mondial şi susţinerea acesteia prin prezentarea unui fapt istoric; 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 
evidenţierea relaţiei cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor 
istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.  
 


