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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
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; - profil teologic, toate specializările. 
 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte  pentru numirea oricărui conducător politic din spaţiul românesc precizat în sursa A 
2. 2 puncte  pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Tratatul de la Paris 
3. câte 3 puncte  pentru menţionarea fiecăruia dintre cele două state româneşti la care se referă 

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

că românii sunt implicați în tratative cu Marile Puteri 
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 alte două fapte istorice referitoare la consolidarea 

statului român modern desfășurate în secolul al XIX-lea, în afara celor la care se referă sursa 
B            (1px2=2p)  
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat   (2px2=4p)  

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei constante în desfășurarea acțiunilor la care participă 
românii la începutul secolului al XX-lea pentru realizarea României Mari 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte  pentru numirea oricărui domn al Moldovei precizat în sursa dată 
2. 2 puncte  pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte  pentru menţionarea cetății cucerite de domnul Moldovei și a oricărui motiv al 

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

Transilvania          (3px2=6p)  
5. 4 puncte  pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relațiile 

politice stabilite între Moldova și Polonia 
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:  

- 2 puncte  pentru precizarea unei ideologii totalitare care există în Europa și în România în 
perioada postbelică  

- câte 3 puncte  pentru menţionarea oricăror două practici politice totalitare utilizate în 
România postbelică și a oricărei caracteristici a fiecăreia dintre aceste practici  
           (3px4=12p)  

- 2 puncte  pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la participarea României la 
Războiul Rece, în perioada stalinismului 
3 puncte  pentru prezentarea faptului istoric 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 
faptul istoric menţionat 

- 1 punct  pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la atitudinea României în relațiile 
internaționale din perioada național-comunismului 
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 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 spa ţiu  

 

 
 


