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Model de rezolvare 

Bac 2020 

Varianta 6 

Subiectul I 

1. Anglia (sau Franţa / Prusia) 
2. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc din 1857 „chemau la unire, la autonomie, neutralitate şi 
garantarea colectivă a noii ordini de către puteri”. 

3. C.A. Rosetti, Dumitru Brătianu 
4. B 
5. Cauză: „pentru că voinţa de unire era clară şi se exprima răspicat prin partida 
naţională” 

  Efect: „în plan intern nu trebuia depus un efort prea mare” 
 
SAU 
 
Cauză: „Locuitorii celor două ţări [Moldova şi Ţara Românească] ştiau […] că alcătuiau 
unul şi acelaşi popor (…) că erau despărţiţi prin graniţe politice pe care nu ei le fixaseră, 
şi […] că românii din Transilvania făceau şi ei parte din acelaşi popor, numai că aceştia 
[…] nu puteau participa la conducerea propriei ţări”. 

Efect: „De aceea, conducătorii românilor au decis că primul pas trebuie făcut prin unirea 
celor două ţări din afara arcului carpatic”. 

 
6. Un fapt istoric care a contribuit la formarea statului român, desfăşurat în primele şase 
decenii ale secolului al XIX-lea, în afara celor precizate în sursele date, este Conferinţa 
de la Paris, din anul 1858, urmată de adoptarea Convenţiei de la Paris. Astfel, marile 
puteri au decis unirea Principatelor române sub conducerea a doi domni, două guverne, 
având două capitale. Ca instituţii unice au prevăzut înființarea Comisiei Centrale de la 
Focşani, cu rol în a elabora proiecte de legi, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, drept cea 
mai înaltă instanţă judecătorească.  

Al doilea fapt istoric care a contribuit la formarea statului român, desfăşurat în primele 
şase decenii ale secolului al XIX-lea, în afara celor precizate în sursele date, este dubla 
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza din anul 1859. Astfel, Adunările elective din Moldova 
şi Ţara Românească au pus în practică prevederile Convenţiei de la Paris (1858) şi au 
procedat la alegerea câte unui domn. Prin dubla alegere a lui Al. I. Cuza în funcţia de 
domn, la 5 ianuarie 1859 în Moldova, şi 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească, românii 
au înfăptuit unirea efectivă a Principatelor.  

 
7. O caracteristică a Constituţiei din 1866 este forma de guvernământ a statului român, 
de monarhie constituţională, cu aplicarea principiului primogeniturii pe linie masculină.  
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Subiectul al II-lea 
1. Iancu de Hunedoara 
2. Sec. al XV-lea 
3. Vlad Ţepeş 

O cauză a conflictului dintre acesta şi otomani a fost refuzul plăţii tributului: „în 
1462, refuză să mai plătească tribut Imperiului Otoman”.  

4. O informaţie referitoare la acţiunile militare din perioada 1442-1444 este „În 
1442, voievodul înfrânge încercarea turcilor de a intra în Transilvania şi obţine o 
mare victorie asupra lor pe cursul superior al Ialomiței”. 
A doua informaţie referitoare la acţiunile militare din perioada 1442-1444 este 
„Între noiembrie 1443 şi ianuarie 1444 întreprinde «o lungă campanie» contra 
otomanilor în peninsula Balcanică, până la Adrianopol”. 

5. Un punct de vedere referitor la bătălia de la Belgrad este că a contribuit decisiv 
la oprirea expansiunii otomane în Europa datorită geniului militar al lui Iancu de 
Hunedoara. Prima informaţie selectată din text care îmi susţine punctul de 
vedere este: „Cea mai strălucită victorie obţinută de Iancu de Hunedoara (…) va 
opri pentru 70 de ani înaintarea turcească spre centrul Europei”.  
A doua informaţie selectată din text care îmi susţine punctul de vedere este: 
„Turcii încearcă blocarea cetăţii şi dinspre Dunăre, dar flota lor e înfrântă de flota 
lui Iancu de Hunedoara la 14 iulie, ceea ce îngăduie garnizoanei să primească 
întăriri. 
În concluzie, având în vedere informaţiile selectate din sursa dată, victoria 
obţinută la Belgrad în 1456 de către Iancu de Hunedoara a dovedit calităţile de 
strateg ale acestuia, contribuind decisiv la oprirea expansiunii în Europa în secolul 
al XV-lea. 

6. Un fapt istoric relevant, conform căruia în secolul al XIV-lea sunt organizate 
instituţii centrale în spaţiul românesc extracarpatic, este organizarea bisericii prin 
înfiinţarea de mitropolii ortodoxe. Astfel, prima mitropolie ortodoxă înfiinţată în 
spaţiul românesc de la sud de Carpaţi a fost la Argeş (1459), de către Nicolae 
Alexandru, fiul şi urmaşul lui Basarab I Întemeietorul. A doua mitropolie înfiinţată 
în acest spaţiu îi aparţine lui Vlaicu Vladislav, la Severin. De asemenea, la est de 
Carpaţi, Petru Muşat a înfiinţat mitropolia de la Suceava. Toate aceste mitropolii s-
au subordonat Patriarhiei ortodoxe de la Constantinopol. Având în vedere că 
mitropolitul ţării era sfătuitorul de taină al domnului, înalţii prelaţi ortodocşi din 
spaţiul extracarpatic au avut un rol important în conducerea statelor medievale 
româneşti. 
Prin urmare, înfiinţarea acestor trei mitropolii ortodoxe în secolul al XIV-lea 
reprezintă tot atâtea fapte istorice relevante pentru organizarea instituției centrale a 
bisericii în spaţiul românesc extracarpatic.  
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Subiectul al III-lea 

Secolul al XX-lea a fost pentru România un secol al extremelor, trecând de la democraţie la 
autoritarism şi totalitarism, pentru a reveni, în cele din urmă, din nou la democraţie. 

Regimul democratic a fost reafirmat în România după evenimentele din primele două decenii ale 
secolului XX (Al doilea război balcanic, Războiul pentru întregirea naţională şi Marea Unire), prin 
Constituţia din 1923. Adoptarea acesteia, după modelul Constituţiei din 1866, a fost necesară datorită 
modificărilor teritoriale. Un aspect referitor la Constituţia din 1923 este menţinerea principiului 
separaţiei puterilor în stat şi introducerea votului universal pentru bărbaţi, de la 21 de ani. În urma 
instaurării regimului de autoritate monarhică a lui Carol al II-lea s-a adoptat Constituţia din 1938. Un 
aspect referitor la acesta este că regele devenea „capul statului” concentrând în mâinile sale puteri 
sporite. Astfel, regele exercita puterea executivă prin intermediul guvernului pe care-l putea numi şi 
revoca, în acelaşi timp cu puterea legislativă, prin intermediul Parlamentului bicameral putând să 
numească jumătate dintre membrii Senatului. În consecinţă, regele a primit puteri sporite care au 
consacrat principiul supremaţiei regelui.  

După abdicarea regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, a fost proclamată Republica Populară Română, 
instaurându-se regimul totalitar comunist care s-a menţinut până la evenimentele din decembrie 1989. 
Ideologia totalitară impusă României a fost ideologia comunistă. O practică politică totalitară 
adoptată de statul român, în prima jumătate a secolului al XX-lea, a fost represiunea politică. 
Deoarece noul regim politic avea nevoie să oprească orice formă de împotrivire din partea societăţii 
româneşti, a fost înfiinţată, în 1948, instituţia Securităţii. Aceasta a jucat rol de poliţie politică, dat 
fiind că a reprimat cu brutalitate orice încercare de rezistenţă împotriva regimului. Totodată, au apărut 
şi închisori unde au fost închişi opozanţii politici sau care aveau zone unde erau încarceraţi deţinuţii 
politici, precum cele de la: Aiud, Sighet, Gherla, Poarta Albă, Piteşti, Râmnic, Canal Dunăre - Marea 
Neagră ş.a.. 

Regimul comunist din România a avut două perioade: stalinistă (1947-1965) şi naţional-comunistă 
(1965-1989). A doua perioadă a fost marcată de Constituţia din 1965 şi de personalitatea lui Nicolae 
Ceauşescu. O prevedere a Constituţiei din 1965 este denumirea oficială a statului român, care devine 
Republica Socialistă România. O altă prevedere a fost unipartidismul politic, prin existența 
singurului partid politic în societate: Partidul Comunist Român (P.C.R.). 

Un punct de vedere referitor la practicile politice adoptate în România, în ultimul deceniu al 
secolului al XX-lea, este că au un caracter democratic. Un argument istoric care îmi susţine punctul 
de vedere este organizarea de alegeri libere. Din cauză că s-a revenit la pluripartidismul politic, s-au 
putut înfiinţa mai multe partide politice care au putut reprezenta interesele tuturor categoriilor sociale. 
De asemenea, prezenţa mai multor partide politice a garantat desfăşurarea unor competiţii electorale 
reale. Caracterul democratic al practicilor politice adoptate în România este dat şi de garantarea 
libertăţii de exprimare a opiniei publice, garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului 
sau de acceptarea criticilor la adresa puterii. Prin urmare, toate exemplele date îmi susţin punctul de 
vedere conform căruia practicile politice adoptate în România în ultimul deceniu al secolului al XX-
lea au un caracter democratic. 

În concluzie, evoluţia statului român în secolul al XX-lea a avut o dinamică impresionantă, trecând de 
la o organizare democratică la una autoritară şi apoi totalitară, pentru a reveni la democraţie după 
evenimentele desfăşurate la sfârşitul anului 1989. 


