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

 

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

A. „Pus în faţa atâtor fapte grave, guvernul princiar s-a văzut silit (...) să facă şi el pregătiri militare, căci dacă 
neutralitatea pe care a păstrat-o până acum ar fi ameninţată, fie prin acte de agresiune din partea Turciei, fie 
prin intervenţia vreunei alte puteri care ar dori, indiferent de scop, să ocupe România, datoria sa faţă de ţară 
nu i-ar îngădui să rămână un spectator nepăsător. A fost un timp când ţara noastră era un câmp deschis 

pentru lupte şi bătălii, dar acum acest câmp a fost îngrădit pentru totdeauna de către garanţia colectivă a 
Marilor Puteri. Intr-adevăr, Tratatul de pace de la Paris, din 1856, a făcut din România o ţară de netrecut 
pentru acţiunea diferitelor puteri străine. Separată de Turcia şi nefăcând parte integrantă din Imperiul 
Otoman, aşa cum îi place Sublimei Porţi să pretindă, ţara noastră a rămas neutră şi, în toate împrejurările, 
guvernul princiar a avut drept deviză a atitudinii sale neutralitatea.” 

(Nota diplomatică a Ministerului Afacerilor Străine al României, ianuarie 1876) 

 

B.       „Art. I. Guvernul Alteţei Sale Domnului României Carol I asigură armatei ruse care va fi chemată a 
merge în Turcia, libera trecere prin teritoriul României şi tratamentul rezervat armatelor amice. 

Toate cheltuielile care ar putea fi ocazionate de trebuinţele armatei ruse, de transportul său (...) cad 

naturalmente în sarcina Guvernului imperial. 

Art. II. Pentru ca nici un inconvenient sau pericol să nu rezulte pentru România din faptul trecerii 
trupelor ruse pe teritoriul său, Guvernul Majestăţii sale Impăratul tuturor Rusiilor se obligă a menţine şi a 
face a se respecta drepturile politice ale statului român, astfel cum rezultă din legile interioare şi tratatele 
existente, precum şi a menţine şi a apăra integritatea actuală a României.” 

(Convenţia româno-rusă din 4 aprilie 1877) 

C.      „Art. I. Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia garantează integritatea teritorială a Regatului României pe 
toată întinderea frontierelor sale actuale. 
      Art. II. România se angajează să declare război şi să atace Austro-Ungaria în condiţiile prevăzute de 
Convenţia militară. 
      România se angajează totodată să înceteze, din momentul declarării războiului, toate relaţiile economice 
şi schimburile comerciale cu toţi inamicii Aliaţilor. (...)  
     Art. VI. România se bucură de aceleaşi drepturi ca şi Aliaţii ei, de tot ce are legătură cu preliminariile, cu 
negocierile păcii precum şi cu dezbaterea problemelor ce vor fi supuse hotărărilor Conferinţei de Pace.” 

(Convenţia politică dintre România şi Antantă din 4/17 august 1916) 
Răspundeţi următoarelor cerinţe:  

1. Menţionaţi, pe baza textului A, două informaţii istorice aflate în relaţie cauză-efect referitoare la atitudinea 

României faţă de evenimentele din 1876.                                                                 6 puncte 

 

 



 

 

2. Menţionaţi, pe baza textelor B şi C, câte o informaţie referitoare la obligaţiile asumate de România.                            

                                                                                                                                              6 puncte 

 
3. Menţionaţi, pe baza textelor B şi C, câte o informaţie referitoare la obligaţiile asumate de Rusia şi selectaţi 

câte o informaţie prin care să susţineţi asemănarea menţionată.                                   7 puncte 

4. Formulaţi un punct de vedere referitor la rolul Tratatului de pace de la Paris asupra statutului internaţional al 
Principatelor Române, folosind ca argument o informaţie istorică din textul A.6 puncte  

5.  Prezentaţi un alt fapt istoric referitor la implicarea României în „Criza Orientală”, în afara celor la care fac 
referire textele A şi B.                                                                                                     5 puncte  

6. Prezentaţi o asemănare 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.                                              5 puncte                                                        

7. Prezentaţi o asemănare 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.                             5 puncte                                                                                              

 

 

Subiectul  al II - lea (50 puncte) 
Elaboraţi, în aproximativ patru-cinci pagini, o sinteză despre Legile fundamentale din România, având în vedere: 

- prezentarea a două prevederi ale unei legi fundamentale din secolul al XIX-lea referitoare la organizarea statului 

modern; 

- menţionarea unei consecinţe a realizării României Mari în domeniul legilor fundamentale; 

- menţionarea unei prevederi a legilor fundamentale, care confirmă noua situaţie politică după Primul Război 
Mondial; 

- menţionarea unei cauze şi a unei consecinţe a elaborării Constituţiei din 1938; 

- prezentarea unei consecinţe a elaborării Constituţiei din 1948; 

- prezentarea unei prevederi a legilor fundamentale adoptate în perioada 1965 – 1989; 

- formularea unui punct de vedere referitor la prezenţa constantelor în elaborarea constituţiilor din regimuri 
politice diferite din România şi susţinerea acestuia 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. 
 

 

 

 

 


