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Model de rezolvare 

Testul 20 
Subiectul al III-lea 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluţia statului român în secolul al XX-lea, 
având în vedere: 
 

Structura Conţinut Punctaj Detalii aplicare barem 
Introducere În secolul al XX-lea statul român a avut o 

evoluţie spectaculoasă trecând de la o organizare 
democratică, la una autoritară şi apoi totalitară, 
pentru a reveni la democraţie spre finalul secolului. 
 

 dacă există toate elementele: 
introducere – cuprins - încheiere 

Cuprins 
 
Liniuţa 1 
 
prezentarea 
unui 
principiu 
politic 
consacrat 
prin 
Constituţia 
din 1923 

După Marea Unire din anul 1918 şi 
întregirea satului român a fost necesară reflectarea 
noilor realităţi teritoriale, politice şi sociale, într-o 
lege fundamentală care să fie în concordanţă cu 
transformările realizate. Aşadar a fost elaborată şi 
adoptată Constituţia din 1923, având drept model 
pe cea din 1866.  

Un principiu politic important consacrat de 
Constituţia din 1923 a fost principul separației 
puterilor în stat. Astfel acest lucru a însemnat că 
puterea executivă era exercitată de rege şi de 
guvern. Regele avea mai multe prerogative, de 
exemplu: dreptul de a bate monedă, de a declara 
război, de a încheia tratate şi convenţii, de a 
promulga legile, putea să numească şi să revoce 
miniştri etc.. Guvernul are misiunea de a pune în 
aplicare legile. De aceea, putem afirma, că puterea 
executivă a fost exercitată de rege şi guvern. 
Puterea legislativă era exercitată de un Parlament 
bicameral, deoarece era alcătuit din Adunarea 
Deputaţilor şi Senat. Membrii acestora erau aleşi 
prin vot universal. Avea misiunea de a vota legi şi 
de a adopta rezoluţii, acorda sau retrăgea încrederea 
sa guvernului. Puterea judecătorească era exercitată 
de către instanţele judecătoreşti. Toate hotărârile 
judecătoreşti se pronunţau în numele regelui. 
Aşadar aplicarea principiul separaţiei puterilor în 
stat prevăzut în Constituţia din 1923, alături şi de 
alte principii, a conferit statului român un caracter 
democratic în intervalul de aplicare al acesteia: 
1923-1938 şi 1944-1947. 
 

2 puncte 
 
 
 
 
 
 

3 puncte 

Pentru precizarea oricărui 
principiu politic consacrat de 
Constituţia din 1923 
 
 
 
 
Pentru prezentarea principiului 
menţionat – o scurtă expunere în 
care sunt precizate două informaţii 
referitoare la principiu şi se 
utilizează relaţia cauză - efect. 

Liniuţa 2 
 
Precizarea 
legii 
fundamentale 
adoptate în 
România, în 
deceniul 
patru al 
secolului al 
XX-lea şi 
menţionarea 
a două 
prevederi ale 
acesteia. 
 

Caracterul democratic al statului român s-a 
schimbat o dată cu adoptarea, în deceniul al 
patrulea al secolului al XX-lea, a Constituţiei din 
1938, din timpul domniei regelui Carol al II-lea.  

O prevedere a Constituţiei din 1938 a fost 
că 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 sporite care au consacrat 
principiul supremaţiei regelui. De asemenea, o 
altă prevedere a fost că principiul 
pluripartidismului a fost înlocuit cu 
monopartitismul şi a fost înfiinţat Frontul 
Renaşterii Naţionale care se va numi apoi Partidul 
Naţiunii. 

2 puncte  
 
 
 
câte 3 
puncte  

Pentru precizarea Constituţiei din 
1938 
 
 
Pentru menţionarea oricăror două 
prevederi ale acesteia. 
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Liniuţa 3 
Menţionarea 
a două 
asemănări 
între 
prevederile 
Constituţiei 
din 1948 şi 
cele ale 
Constituţiei 
din 1952. 
 

După abdicarea forţată a regelui Mihai, la 
30 decembrie 1947, s-a proclamat Republica 
Populară Română şi a început astfel regimul 
totalitar comunist care va dura până în anul 1989. 
Deoarece noul regim a avut nevoie de o nouă lege 
fundamentală prin care să se impună, s-au adoptat 
într-un interval relativ scurt, două constituţii destul 
de asemănătoare în conţinut: în anul 1948 şi în anul 
1952. O asemănare între cele două constituții 
menţionate este că în ambele denumirea statului 
era „Republica Populară Română”. A doua 
asemănare a fost introducerea votului universal, 
de la 18 ani, pentru bărbaţi şi femei. Aşadar, cele 
două constituții, din 1948 şi 1952, au definit prima 
perioadă a regimului comunist în România, numită 
şi perioada stalinistă când s-a copiat Constituția 
URSS din 1936.   
 

câte 3 
puncte 

Pentru menţionarea oricăror două 
asemănări între prevederile 
Constituţiei din 1948 şi cele ale 
Constituţiei din 1952. 

Liniuţa 4 
 
Formularea 
unui punct de 
vedere 
referitor la 
evoluţia 
politică a 
României în 
deceniul 
şapte al 
secolului al 
XX-lea şi 
susţinerea 
acestuia 
printr-un 
argument 
istoric. 
 

Un punct de vedere referitor la evoluţia 
politică a României în deceniul al şapte al secolului 
al XX-lea este că se menţine regimul comunist care 
a intrat în perioada naţional-comunistă.  

Îmi susţin punctul de vedere prin faptul 
istoric petrecut în anul 1965 când la conducerea 
României a venit Nicolae Ceauşescu, după decesul 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Astfel s-a adoptat o 
nouă constituţie. În Constituţia din 1965 s-au 
menţinut monopartidismul, cu partidul unicul numit 
Partidul Comunist Român (P.C.R.), şi parlamentul 
unicameral (reprezentat de Marea Adunare 
Naţională). De asemenea, s-a păstrat votul universal 
de la 18 ani, iar denumirea statului s-a modificat 
devenind „Republica Socialistă România”. 

Prin urmare, în deceniul şapte din secolul al 
XX-lea, prin Constituţia din 1965, s-au menţinut 
prevederile care au dat statului un caracter totalitar 
şi s-au făcut  unele modificări care au marcat 
intrarea României în perioada naţional-comunistă 
caracterizată prin distanţarea treptată faţă de 
U.R.S.S..  
 

1 punct 
 
 
 
 
4 puncte 

Pentru formularea oricărui punct de 
vedere referitor la evoluţia politică 
a României în deceniul şapte al 
secolului al XX-lea 
 
Pentru susţinerea punctului de 
vedere formulat printr-un argument 
istoric relevant, prin precizarea a 
două informaţii referitoare la acest 
fapt şi utilizarea conectorilor care 
exprimă cauzalitatea. 

Încheierea 
eseului 

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 de la sfârşitul anului 
1989. 
 

  

 
Informaţia istorică = 24 de puncte 
Ordonarea şi exprimarea ideilor = 6 puncte distribuite astfel: 
 
2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru structurarea eseului (introducere – cuprins  – încheiere) 
2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii 
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 


