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Simulare județeană - Examenul național de bacalaureat 2023 
Proba E. c) 

Istorie 
 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 2  
 

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 fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit în barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare.  

 

 SUBIECTUL I                                                                                                                  (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Supplex Libellus / Supplex Libellus Valachorum Se punctează orice 
mod de redactare a răspunsului corect (prin precizarea / menționare sau în enunț).  

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Relevantă este opera lui Dimitrie Cantemir, care face 
trecerea de la istoriografia medievală la cea modernă., Lucrările sale, sunt atât încununarea literaturii 
române vechi, cât și vestitoarele celei moderne în scrierile românești culte 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: Școala Ardeleană și  Samuil Micu / Petru Maior 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 stabilită între două informații selectate din sursa 
B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)  
Exemple: Cauză: Restrângerea privilegiilor boierimii a slăbit această clasă, iar salarizarea 
dregătoriilor a pus-o în dependență de domnie și efect: astfel că ea nu a mai fost în măsură să 
continue marea creație istoriografică din secolul XVII SAU Cauză: pentru a reconstitui trecutul 
românilor, fiind călăuzit și el de dorința de a dovedi originea latină a românilor.și efect: Autorul a cules 
informații și date din numeroase și variate surse etc.  
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două aspecte din a doua jumătate a secolului al XIX-lea  
referitoare la romanitatea românilor ;                                                                                      (1px2=2p)  
Exemple: latinitatea și continuitatea românilor sunt argumentate de către B.P Hașdeu /A.D. Xenopol, 
D.  Onciul, abordarea romanității românilor a fost influențată de apariția teoriei roesleriene, etc.  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui aspect menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate  
două informații referitoare la aspectul menționat                                                                    (2px2=4p)  
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între sursele istorice care susțin romanitatea 
românilor în secolul al XVII-lea ; 
    Exemple: aparțin modelului cultural umanist, aparțin unor cronicari, menționează latinitatea 
poporului român   menționează latinitatea limbii române,  etc. Se punctează orice mod de redactare 
a răspunsului corect (prin precizare / menționare sau în enunț). 
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 SUBIECTUL al II – lea                                                                                                   (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Partidul Muncitoresc Român, Frontul Plugarilor, 
Partidul Social-Democrat, Partidul Comunist Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 
corect (prin precizare/menționare sau în enunț).  

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

3. 3 puncte pentru răspunsul: Constituția din 13 aprilie 1948  
    3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a acesteia  
Exemple: urma modelul Constituţiei staliniste din 1936 Se punctează orice mod de redactare a 
răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț).  
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la opoziție    
                                                                                                                                                 (3px2=6p) 
Exemple: Orice opoziție și rezistență sunt reprimate și zdrobite fără cruțare, Zeci de mii de oameni, 

politicieni, ziariști, militari, avocați, clerici sau pur și simplu persoane care nu erau de acord cu politica 
partidului unic, toți sunt arestați și condamnați, 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 măsurile în 

domeniul  economic; 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de 
vedere formulat;                                                                                                                       (3px2=6p)               
Exemple: Măsurile în domeniul economic au vizat sectorul industrial. Informațiile care susțin punctul 
de vedere sunt: La 11 iunie 1948 sunt naționalizate principalele întreprinderi industriale […], fără nicio 
despăgubire. Pe această bază se trece la dezvoltarea forțată a unei industrii, mai ales grele, fără 
respectarea principiilor de rentabilitate și eficiență economică. SAU Măsurile în domeniul economic au 
vizat atât industria cât și agricultura. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: La 11 iunie 1948 
sunt naționalizate principalele întreprinderi industriale […], fără nicio despăgubire; În 1949 începe 
colectivizarea agriculturii, de asemenea forţată 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: adoptarea Constituției din 1952, care anulează principiul separației puterilor în stat, 
consacră rolul conducător al partidului unic, restricționează drepturile electorale din motive politice, 
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) 

 Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  
- câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două asemănări între autonomiile locale atestate în 

spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XI-lea (de exemplu: sunt constituite pe teritoriul uniunilor 
de obști/obștilor, au conducători cu atribuții militare și administrative, au influențat organizarea politică  
a Transilvaniei, s-au confruntat cu expansiunea maghiară etc.)                                             (2px2=4p) 
2 puncte pentru precizarea unui izvor istoric în care sunt atestate autonomii locale din spațiul   
românesc, din secolele IX – XI (de exemplu: Gesta Hungarorum/Faptele ungurilor, Legenda 

Sfântului Gerard);                                                               
- câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două informații din Diploma Cavalerilor Ioaniți referitoare 

la autonomiile locale din spațiul sud-carpatic (de exemplu: menționează spațiul în care sunt 
localizate, precizează obligațiile economice și militare ale acestora, stratificarea socială etc.) 
                                                                                                                                               (3px2=6p)  
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- 2 puncte pentru precizarea oricărui stat medieval din spațiul românesc (de exemplu: Țara 

Românească, Moldova etc.) 
2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurate pentru constituirea acestuia în  secolul al 

XIV-lea (de exemplu: obținerea independenței Țării Românești față de Ungaria în 1330, descălecatul 
voievodului Bogdan din Maramureș etc.) 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate două 
informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect; 
             1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția unei instituții centrale din 
spațiul românesc la începutul secolului al XVIII-lea (de exemplu: Intervenția Imperiului Otoman are 

consecințe nefavorabile asupra evoluției domniei la începutul secolului al XVIII-lea., Instituția domniei 
cunoaște transformări radicale la începutul secolului al XVIII-lea. 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 parţială 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  
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