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Fișă de lucru 

 

I. Completați graficul cu evoluția Domniei, respectiv Voievodatului și formulați concluzii 

referitoare la evoluția în timp, având în vedere relația cauză-efect: 

 

Instituția până în secolul XVI Secolele XVI-XVII Secolul XVIII 

    

    

 

Care a fost evoluția? Identificați cauzele acestei evoluții și consecințele. 

 

 

 

 

II. Identificați constantele în evoluția autonomiilor locale și a instituțiilor centrale: 

 

 

  

  

 

 

 

 

III. Prezentați o acțiune politico-militară desfășurată în spațiul românesc extracarpatic din 

secolul al XIV-lea, care a dus la schimbarea statutului politico-juridic al unui stat medieval 

românesc, având în vedere răspunsul la următoarele: 

- De ce? Deoarece .... 

- Cine? 

- Ce? 

- Cum? 

- Când? 

- Unde?  

- Care sunt consecințele? Prin urmare.... 

 

CONSTANTE 

- 

- 

- 

- 

- 
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IV. Comparați procesul de formare al statelor medievale românești, identificând 2 asemănări 

și deosebiri: 

 

 

 

 

 

V. Citiţi, cu atenţie, textele de mai jos: 

A. „Asemenea măsuri aspre luate împotriva clasei boiereşti, ca şi faptul că [Vlad] Ţepeş îşi 

recruta dregătorii nu numai din rândurile vechii boierimi [din Ţara Românească], ci mai ales 

din acelea ale oamenilor devotaţi lui, au [ca urmare] (...) încordarea relaţiilor dintre domn şi 

marea boierime, care a căutat să-l înlocuiască din domnie.” 

(N. Stoicescu, Vlad Ţepeş) 

 

B. „Introducerea în titulatura domnilor înaintea numelui lor a cuvântului Io, prescurtare a lui 

Ioannes, „cel ales de Dumnezeu”, afirmă răspicat sursa divină a puterii domneşti. Această 

calitate, domnii o dobândeau prin ceremonia religioasă a ungerii şi încoronării, care le 

transfera harul divin şi confirma sprijinul divinităţii pentru puterea lor. Cooperarea dintre 

puterea centrală şi biserică, una dintre realităţile majore ale sistemului politic al Ţării 

Româneşti şi Moldovei, încă de pe vremea constituirii statelor, a avut în această ceremonie 

de tradiţie bizantină expresia ei simbolică supremă.” 

(Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Istoria României) 

 

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

 

1. Numiţi un domnitor precizat în sursa A.        

2. Menţionaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la originea divină a puterii domneşti.    

3. Numiţi o categorie socială precizată în sursa A.       

4. Menţionaţi, din sursa B, două instituţii centrale din spaţiul medieval românesc.   

5. Selectaţi, din sursa A, două informaţii aflate în relaţie de cauză-efect.   

Cauza: „CITAT” 

Efect: „CITAT”   
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6. Menţionaţi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la relaţia dintre Biserică şi 

Domnie, susţinându-l cu o informaţie selectată din sursă.  (Punct de vedere + 2 CITATE)

      

7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia o instituţie centrală 

este necesară pentru funcţionarea unuia dintre statele române, în secolele XIV-XVIII.   

(Se punctează coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric 

relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statele medievale în spaţiul 

românesc având 

în vedere: 

- menţionarea unui izvor istoric care face referire la autonomii locale româneşti; 

- menţionarea a doi factori favorizatori ai constituirii statelor medievale româneşti; 

- prezentarea constituirii unui stat medieval românesc; 

- menţionarea a două fapte istorice care au contribuit la consolidarea unui stat medieval 

românesc; 

- formularea unui punct de vedere cu privire la evoluţia uneia dintre instituţiile centrale 

româneşti din perioada medievală şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 

evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice 

(coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, 

respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 

cronologice-logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 

 

Structură eseu: introducere, cuprins, concluzii ! 

Sugestie: 

O instituţie centrală este necesară pentru funcţionarea unuia dintre 

statele române, în secolele XIV-XVIII DEOARECE ...(ARGUMENT) 

+ PREZENTARE FAPT ISTORIC, CU CONECTORI ...  
+ ÎN CONCLUZIE ... 


