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Proba E. c) Istorie    

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  

SUBIECTUL I                                                                                             (30 de puncte)  

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 

 A. „[…] Primul adevărat prim-ministru al regimului democrat, Adolfo Suarez […] a introdus un sistem 
pluripartid […] a legalizat sindicatele, a reinstaurat libertatea de expresie şi libertatea presei, organizând 
[…] primele alegeri libere din 1936 încoace. […] Noul Cortes [Parlament] avea autoritatea de a scrie 
Constituţia. Documentul, care a fost în cele din urmă prezentat şi aprobat prin referendum în decembrie 
1978, definea Spania ca fiind un «stat social şi democratic guvernat de lege» a cărui formă de 
guvernământ era «monarhia parlamentară» […]. Regele a fost făcut şef al Forţelor Armate şi al Statului 
[…]. Spania rămâne o ţară în care armatei îi este acordat un rol special, deşi, în mod destul de ciudat, ea 
nu este o mare forţă […]. Constituţia a abolit pedeapsa cu moartea, a recunoscut Biserica Catolică […] şi 
a conferit un statut legal uniunilor şi partidelor. […] La începutul anilor ‘80, noua orânduire spaniolă […] 
a izolat atât terorismul radical, pe de o parte, cât şi conspiraţia militară, pe de alta, şi le-a îndepărtat cu 
succes pe amândouă din centrul vieţii publice, aşa încât, în 1982, primul guvern socialist […] a putut 
prelua puterea pe cale paşnică. Astfel, Spania s-a integrat în cultura europeană și în sens politic.”        (P. 
Johnson, O istorie a lumii moderne)  
 
B. „[…] Revenirea la putere a lui [Charles] de Gaulle în mai 1958 a fost un moment de răscruce nu numai 
în istoria franceză, ci şi în istoria europeană postbelică. […] El a respins monarhia […] folosind 
referendumuri şi (din 1962) alegeri generale directe pentru un preşedinte învestit cu puteri reale […]. 
Constituţia lui din 1958, adoptată cu un vot de 17,5 la 4,5 milioane (cu 15% abţineri) […] a fost de 
departe cea mai clară, cea mai coerentă şi mai bine echilibrată pe care o primise Franţa vreodată. Inducea, 
după cum şi intenţiona, o polarizare a sistemului de partide în două blocuri uriaşe, de stânga şi de dreapta 
(deşi cu o structură de patru partide) obligând alegătorii, la al doilea tur de scrutin, să facă alegeri 
neambigue. A revigorat executivul, permiţându-i să ia decizii cu autoritate şi să-şi urmărească politicile cu 
consecvenţă. Cel mai important, sistemul electoral prezidenţial din 1962 […] dădea şefului statului, 
trecând peste partide, un mandat direct din partea întregului electorat. Ca rezultat, Franţa s-a bucurat de 
perioada cea mai lungă de stabilitate politică din întreaga ei istorie modernă.”    (P. Johnson, O istorie a 
lumii moderne)  
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
 1. Numiţi legea fundamentală precizată în sursa A.     2 puncte  
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la partidele politice.   2 puncte  
3. Menționaţi din sursa A, respectiv din sursa B, câte un spațiu istoric.  6 puncte  
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că președintele statului e ales în 
mod direct de către electorat.    3 puncte   
5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul 
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
 6. Prezentaţi două practici politice specifice totalitarismului din Europa, în secolul al XX-lea. 6 puncte  
7. Menţionaţi o caracteristică a legii fundamentale adoptate în România, în ultimul deceniu al secolului al 
XX-lea.    4 puncte  
 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                 (30 de puncte)  
 Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 
  „[...] Regele era elementul-cheie al vieții politice. Potrivit noii Constituții din 1923, el păstra puteri 
considerabile. Putea să-și aleagă miniștrii chiar și din afara Parlamentului și putea să-i demită [...], dar 



tradiția îl obliga să ia în considerare dorințele partidului majoritar din Parlament. Prim-ministrul și ceilalți 
membri ai guvernului trebuiau, în principiu, să coopereze cu Parlamentul [...]. Constituția asigura de 
asemenea Regelui puteri legislative lărgite. Avea autoritatea de a sancționa toate legile, dar acesta nu și-a 
exercitat niciodată dreptul de veto față de o lege trecută prin Parlament. [...] Regele avea autoritatea de a 
negocia și de a încheia tratate de alianță, dar ele nu erau valabile până când nu erau ratificate de 
Parlament, numai acesta din urmă având dreptul de a declara război și de a face pace. Toate limitările 
legale au fost respectate de către un monarh constituțional așa cum a fost Ferdinand. [...]  Sistemul 
judecătoresc, care, potrivit Constituției din 1923, era o ramură coordonată de guvern, dar separată de 
acesta, a continuat să acționeze doar ca un modest factor de control al ramurilor executivă și legislativă. 
[...] Constituția oferea judecătorilor o mare putere potențială, întrucât permitea revizuirea judecătorească a 
actelor Executivului – în special ale aparatului administrativ -, ca și ale Legislativului. Un cetățean care 
credea că drepturile sale constituționale fuseseră încălcate putea să înainteze plângerea Curții de Apel din 
județul său, iar Curtea putea să găsească reclamația justificată și să declare actul în discuție ilegal. [...] 
Constituția din 1923 dădea Curții de Casație – cea mai înaltă instanță a țării – autoritatea exclusivă de a 
constata constituționalitatea legilor. ‟         (K. Hitchins, România 1866-1947)  
  
Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:  
1. Numiți instituția care ratifică tratatele de alianță, precizată în sursa dată.  2 puncte  
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte  
3. Menționați regele României și legea fundamentală a statului, la care se referă sursa dată.             6 
puncte   
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la atribuțiile regelui.  6 puncte  
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la puterea judecătorească, susținându-l cu 
două informații selectate din sursă.     10 puncte  
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice totalitare sunt o 
caracteristică a vieții politice din România postbelică.  
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
și concluzia.)             4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                         (30 de puncte)  
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern, având în vedere: 
 - precizarea unui proiect politic referitor la statul român modern, elaborat în secolul al XVIII-lea; 
 - prezentarea unui proiect politic din secolul al XIX-lea, care a contribuit la formarea statului român 
modern; 
  - menționarea a două acțiuni de politică internă desfășurate în statul român modern în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre aceste acțiuni; 
 - formularea unui punct de vedere referitor la evoluția statului român în anul 1866 şi susţinerea acestuia 
printr-un argument istoric. 
 
 Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor 
istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
  
 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  • Nu se acordă punctaje 
intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. • Se 
acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total 
acordat pentru lucrare.  
   
SUBIECTUL I                                                                                            (30 de puncte) 
 1. 2 puncte pentru numirea legii fundamentale precizate în sursa A  
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la partidele politice  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea din sursa A, respectiv din sursa B, a fiecărui spaţiu istoric            
(3px2=6p)  
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine că 
președintele statului e ales în mod direct de către electorat 
 5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două practici politice specifice totalitarismului din 
Europa, în secolul al XX-lea        (1px2=2p) câte 2 puncte pentru prezentarea practicilor politice 
menţionate   (2px2=4p)  
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a legii fundamentale adoptate în România, 
în ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
 
SUBIECTUL al II – lea                                                                                (30 de puncte)  
1. 2 puncte pentru numirea instituției care ratifică tratatele de alianță, precizată în sursa dată  
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea regelui României și a legii fundamentale a statului, la care se 
referă sursa dată         (3px2=6p)  
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 
atribuțiile regelui          (3px2=6p) 
 5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la puterea 
judecătorească câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care 
susţin punctul de vedere formulat         (3px2=6p)  
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.)  
 
SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
 Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:   
- 2 puncte pentru precizarea oricărui proiect politic referitor la statul român modern, elaborat în 
secolul al XVIII-lea 
 - 2 puncte pentru menţionarea oricărui proiect politic din secolul al XIX-lea, care a contribuit la 
formarea statului român modern 3 puncte pentru prezentarea proiectului politic menţionat, prin 
evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 1 punct 
pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la proiectul politic 
menţionat  
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni de politică internă desfășurate în statul 
român modern, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea   (3px2=6p) câte 3 puncte pentru 



menţionarea oricărei caracteristici a fiecăreia dintre cele două acțiuni pentru care s-a optat         
(3px2=6p)  
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția statului român în 
primele două decenii ale secolului al XX-lea 4 puncte pentru susținerea punctului de vedere 
formulat printr-un argument istoric  
– prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)  
  
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
 - 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 1 punct pentru utilizarea parţială a 
limbajului istoric adecvat 
 - 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie)  
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 1 punct pentru 
respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
 - 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu  
  
 
 
  
 


