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Examenul de bacalaureat na țional 2014 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 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; - profil teologic, toate specializările. 
 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu 

se acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte  pentru numirea luptei la care a participat armata română, precizată în sursa B 
2. 2 puncte  pentru precizarea secolului la care se referă sursa A 
3. câte 3 puncte  pentru menţionarea fiecărui domnitor din spațiul românesc precizat în sursa A, 

respectiv în sursa B         (3px2=6p)  
4. 3 puncte  pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că puterile vecine obligau statul român să participe la eventualele conflicte cu otomanii 
5. 7 puncte  pentru scrierea, din sursa B, a oricăror două informaţii care se află într-o relaţie 

cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două acţiuni diplomatice prin care spațiul românesc 

se implică în relațiile internaționale din secolele al XVI-lea - al XVIII-lea  (1px2=2p)  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acţiunile diplomatice menţionate (2px2=4p)  

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a politicii desfășurate de România în 
relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca urmare a evenimentelor 
descrise în sursa B 

 

 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte  pentru numirea oricărui stat împotriva căruia continuă războiul, precizat în sursa dată 
2. 2 puncte  pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaţii referitoare la Comisia 

Aliată de Control pentru România 
3. câte 3 puncte  pentru menţionarea conducătorului delegației române la Moscova și a anului 

semnării armistițiului cu Aliații, la care se referă sursa dată    (3px2=6p)  
4. câte 3 puncte  pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

obiectivele delegaţiei României exprimate anterior semnării armistiţiului  (3px2=6p)  
5. 4 puncte  pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

obligaţiile care-i revin României prin armistiţiul semnat la Moscova 
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.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informa ţia istoric ă – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte  pentru menţionarea oricăror două proiecte politice referitoare la statul român 
modern elaborate în secolul al XIX-lea      (3px2=6p)  

- 2 puncte  pentru precizarea oricărei cauze a adoptării constituţiei din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea  
câte 3 puncte  pentru menţionarea oricăror două trăsături ale constituţiei din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea       (3px2=6p)  

- 2 puncte  pentru menţionarea oricărei caracteristici a unei constituții adoptate în România 
Mare 
3 puncte  pentru prezentarea caracteristicii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu 

1 punct pentru utilizarea doar  a unui exemplu referitor la caracteristica menţionată 
- 1 punct  pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul constituției în construcția 

democrației postdecembriste din România, în a doua jumătate a 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 men ţionate – 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 spa ţiu  

 
 
 


