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Examenul de bacalaureat 2012 
Proba E. c) 

Proba scris ă la Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Varianta 3 
 
Filiera teoretic ă, profil umanist, toate specializ ările; Filiera voca ţional ă - profil artistic, toate specializ ările; - profil 
sportiv, toate specializ ările; - profil pedagogic, specializ ările: bibliotecar-documentarist, instructor-animato r, 
instructor pentru activit ăţi extra şcolare, pedagog şcolar; - profil ordine şi securitate public ă (licee ale M.A.I.), 
specializarea ştiin ţe sociale; - profil teologic, toate specializ ările. 
 

• Se puncteaz ă oricare alte modalit ăţi 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 punctajului 
total acordat pentru lucrare la 10. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)  
1. 2 puncte  pentru numirea conducătorului oastei care „i-a înfruntat pe turci la Sântimbru” precizat 

în sursa A 
2. 2 puncte  pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte  pentru numirea fiecărui domnitor al Ţării Româneşti, precizat în sursa A, 

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

că domnitorul a fost detronat ca urmare a unei campanii militare 
5. 7 puncte  pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate în relaţie 

cauză–efect, selectate din sursa A 
6. - câte  1 punct  pentru menţionarea oricăror două instituţii centrale din spaţiul românesc în 

secolele al XVII-lea – al XVIII-lea       (1px2=2p) 
- câte  2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre instituţiile menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a acţiunilor diplomatice din spaţiul 
românesc în Evul Mediu 

 
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)  
1. 2 puncte  pentru numirea statului care s-a aliat cu România prin Convenţia din 1921, precizat 

în sursa dată 
2. 2 puncte  pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaţii referitoare la conţinutul 

Convenţiei din 1921 
3. Câte 3 puncte  pentru menţionarea organizaţiei internaţionale fondate în 1919 şi a personalităţii 

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

atitudinea Franţei şi a Marii Britanii faţă de România.     (3px2=6p) 
5. - 4 puncte  pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

acţiunile României în cadrul organizaţiei internaţionale 
- câte 3 puncte  pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia România s-a implicat în „criza 
orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată 
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă 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 ideologii totalitare din Europa  (3px2=6p) 
• 2 puncte  pentru menţionarea oricărei practici politice din România, în perioada stalinismului 
• 3 puncte  pentru prezentarea coerentă a practicii politice menţionate, 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 
practica politică menţionată 

• câte 3 puncte  pentru menţionarea oricăror două acţiuni din perioada „Războiului rece” la care 
participă România          (3px2=6p) 

• 2 puncte  pentru precizarea oricărei asemănări între acţiunile menţionate   
• 1 punct  pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la regimul politic democratic din 

România în a doua jumătate a secolului al XX-lea 
• 1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat 
• 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere formulat  
• 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 

respectiv, 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 
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric 

• 1 punct  pentru structurarea textului  (introducere - cuprins - concluzii) 
0 puncte pentru text nestructurat 

• 2 puncte  pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice  a faptelor istorice 
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

• 1 punct  pentru respectarea limitei de spa ţiu  
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu 

 


