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Barem de corectare si notare 

Subiectul I 
1. câte 3 puncte pentru menţionarea, pe baza textului A, a oricăror două informaţii istorice 

aflate în relaţie cauză-efect referitoare la atitudinea României faţă de evenimentele din 1876.                                                                         

(3p x 2 = 6p) 

2. câte 3 puncte pentru menţionarea pe baza textelor B şi C, a câte unei informaţii referitoare  
la obligaţiile asumate de România;                                     (3p x 2 = 6p) 

3. 3 puncte pentru menţionarea pe baza textelor B şi C a unei asemănări referitoare la 
obligaţiile asumate de Rusia;        

câte  2 puncte pentru selectarea câte unei informaţii din textul A, respectiv din textul C, prin 

care să se susţină asemănarea menţionată;                                (2p x 2 = 4p)                                               

4. 3 puncte pentru formularea, pe baza textului A, a oricărui punct de vedere referitor la rolul 

Tratatului de pace de la Paris asupra statutului internaţional al Principatelor Române. 

      3 puncte pentru folosirea ca argument a oricărei informaţii din textul A; 
5. 2 puncte pentru menţionarea oricărui alt fapt istoric referitor la implicarea României în 

„Criza Orientală”, în afara celor la care fac referire textele A şi B ; 

3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat;  
6. 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări referitoare la atitudinea României faţă de 

două mari alianţe din prima jumătate a secolului al XX-lea, în afara celor la care face referire 

textul C; 

      3 puncte pentru prezentarea asemănării menţionate. 
7. 2 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între atitudinile României faţă de o mare 

alianţă din prima jumătate a secolului al XX-lea, respectiv, faţă de una din a doua jumătate a 
secolului al XX-lea.  

      3 puncte pentru prezentarea asemănării menţionate. 
                                                                                            Total 40 de puncte 

Subiectul al II – lea: 

Informaţia istorică - 40 de puncte distribuite astfel: 

 câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două prevederi ale unei legi fundamentale din 

secolul al XIX-lea referitoare la organizarea statului modern;  (2p x 2 = 4p) 

           câte 3 puncte pentru prezentarea celor două prevederi menţionate prin evidenţierea    
            relaţiei de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici; (3p x 2 = 6p) 

o câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la aspectul 

menţionat; 
 3 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a realizării României Mari în domeniul legilor 

fundamentale; 

 



 3 puncte pentru menţionarea oricărei prevederi a legilor fundamentale, care confirmă noua 
situaţie politică după Primul Război Mondial; 

 3 puncte pentru menţionarea oricărei a cauze a elaborării Constituţiei din 1938; 

 3 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a elaborării Constituţiei din 1938 ; 
 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a elaborării Constituţiei din 1948; 

            3 puncte pentru prezentarea consecinţei menţionate prin evidenţierea relaţiei de  

            cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;   
o câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la aspectul 

menţionat; 
  2 puncte pentru menţionarea oricărei prevederi a  legilor fundamentale adoptate în perioada 

1965 – 1989;                                                                      

3 puncte pentru prezentarea prevederii menţionate prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi 
utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;  

o câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la aspectul 

menţionat; 
 2 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la prezenţa constantelor în 

elaborarea constituţiilor din regimuri politice diferite din România .  
            câte 3 puncte pentru susţinerea punctului de vedere formulat prin oricare două    
            argumente istorice.                                                                                      (3p x 2 = 6p) 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel: 

 1 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 

 1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii; 

 0 puncte pentru text nestructurat; 

 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; 

 2 puncte pentru argumentarea istorică (coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin 
utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia); 

              1 punct pentru coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui   
               fapt istoric relevant; 

              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 puncte 

Total test 90 de puncte.                  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 


