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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. c) 

 
Istorie 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Testul 4 
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; - 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: Imperiul Otoman Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de 

legi, avea dreptul de veto 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: Carol I, Constituția din 1866 Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  (3px2=6p) 

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

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemplu: Cauză: pentru că se renunța astfel la garanția celor șapte Mari Puteri europene  și 
efect: Pentru România, alegerea acestei soluții n-a fost fără riscuri etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni desfășurate de români, în anul 1877, 
în afara celor la care se referă sursa B       (1px2=2p) 
Exemple: proclamarea independenței de stat în Parlament, participarea la războiul antiotoman 
din 1877-1878 etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între prevederile a două proiecte politice 
referitoare la statul român elaborate în 1848 
Exemplu: prevăd unirea Moldovei cu Țara Românească 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: Vlad Țepeș Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

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

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: încheie o convenţie /încheie o convenţie cu regele Cazimir 

3 puncte pentru menționarea oricărui motiv al acceptării acesteia de către domnul Moldovei, la 
care se referă sursa dată 
Exemplu: îndepărtarea de la hotarul Moldovei a rivalului său, Petru Aron 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 
evenimentele istorice care au loc în anul 1462      (3px2=6p) 
Exemple: atacul lui Mahomed al II-lea împotriva domnitorului Vlad Ţepeş, Ştefan [cel Mare] a 
încercat fără succes să cucerească Chilia 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 anul 1467 
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: Acțiunile militare desfășurate în anul 1467 reflectă situația conflictuală dintre 
Moldova și Ungaria. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Pentru a restabili situaţia, 
Matias Corvin [regele Ungariei] a intrat în campanie la sfârşitul anului 1467, înaintând în fruntea 
unei mari armate spre Suceava, capitala Moldovei, unde nădăjduia să-l instaleze pe candidatul 
său la domnie şi În drum însă, la Baia, […] unde regele se oprise pentru pregătirea asaltului final, 
Ştefan [cel Mare] dezlănţuie contraatacul 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: desfășurarea luptei de la Codrii Cosminului din 1497 etc. ) prin precizarea a două 
informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, 
pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel etc.) 

 

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

- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două fapte istorice desfășurate în perioada 1951-
1964 (de exemplu: adoptarea Constituției din 1952, prezentarea Declarației Partidului 
Muncitoresc Român în 1964 etc.)        (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăruia (de exemplu: menționează 
politica de alianță cu URSS, susține egalitatea între partidele comuniste etc.)  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea Constituției din 1965 
2 puncte pentru menționarea oricărei prevederi a acesteia (de exemplu: stabilește organizarea 
Marii Adunări Naționale etc.) 
3 puncte pentru prezentarea prevederii menționate - o scurtă expunere în care sunt precizate 
două informații referitoare la prevedere și se utilizează relația cauză-efect; 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la prevedere 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția României între anii 1971-

1985 (de exemplu: Între anii 1971-1985, evoluția României este determinată de practici politice 
totalitare. 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 menţionate – 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 spaţiu 


