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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. c) 

 
Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 9 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor; - profil teologic, toate specializările. 
 

• 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 zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Biroul de Informație al Partidului Comunist/Kominform Se punctează 

orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Poporul, «veritabilul deţinător al puterii» (art.2) alege 

Sovietul Suprem, Sovietul Suprem are două Camere: Sovietul Uniunii (767 deputaţi) şi Sovietul 
Naţionalităţilor (750 deputaţi) etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect 
(prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: URSS, Partidul Comunist Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei B 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilite între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: întrucât sunt învinși în alegerile din august 1947 și efect: comuniştii elimină 
prin forţă pe toţi membrii partidelor care refuză să li se supună  etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două fapte istorice desfășurate în România, în 
perioada 1947-1964, în afara celor la care se referă sursa A    (1px2=2p) 
Exemple: proclamarea Republicii Populare Române (1947), adoptarea Constituției din 1952 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric     (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a Constituției României adoptate în 1991 
Exemplu: președintele este ales prin vot universal pe un mandat de patru ani etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Moldova Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIV-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: adunarea […] cnezilor țării 

3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia, la care se referă sursa dată 
Exemplu: se întrunea periodic, spre a rezolva probleme curente etc. Se punctează orice mod 
de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la 
Dragoș           (3px2=6p) 
Exemple: regele ungar, a ales dintre românii maramureșeni […] pe un cneaz local înnobilat 
numit Dragoș; Dragoș, de aceeași etnie cu localnicii, a fost acceptat ca voievod într-o regiune din 
Moldova etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
acțiunile desfășurate în perioada 1342-1365 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
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Exemplu: Bogdan are un rol determinant în cadrul acțiunilor desfășurate în perioada 1342-
1365. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Bogdan s-a răzvrătit în Maramureș, unde 
a rezistat vreo două decenii (1342-1362), după care, cu o ceată de o sută până la două sute 
de cnezi credincioși, a trecut munții în Moldova. și Regele ungar, fiul celui învins de Basarab la 
Posada, a trimis prin 1365 o oaste contra lui Bogdan, dar românul a ieșit învingător, 
consolidând statutul internațional al țării sale. etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial 
(7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: Tratatul încheiat între Mihai Viteazul și Rudolf al II-lea în 1598 etc. ) prin precizarea a 
două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice care au loc în statul român, în 
anul 1866 (de exemplu: preluarea tronului de către principele Carol I, adoptarea Constituției din 
1866 etc.)           (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni prin care România participă la relațiile 
internaționale din perioada 1875-1885 (de exemplu: aderarea la Tripla Alianță în 1883 etc.) 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la acțiune și se utilizează relația cauză-efect; 
  1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiune  

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate de România în cadrul 
Primului Război Mondial (de exemplu: semnarea convențiilor cu Antanta în 1916, încheierea 
Păcii de la București cu Puterile Centrale în 1918 etc.)     (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între aceste fapte istorice (de exemplu: reflectă 
relațiile diplomatice ale României cu marile alianțe etc.)  

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice utilizate în statul 
român între anii 1919-1930 (de exemplu: Între anii 1919-1930, în statul român se utilizează 
practici politice democratice. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menționate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (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 spațiu 

 
 
 


