
Nume:...........................................................                                                                           data:.................................. 

Clasa: a...XII -a.............. 

TEST 
(se acrodă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I 

Citiți cu atenție textele de mai jos: 

A. „După înlăturarea lui Cuza, se formează o locotenență domnească, cu rolul de a rezolva repede problemele 
tronului vacant, deoarece unele dintre puteri puneau unirea în pericol. Aducerea unui principe străin [...] era singura 
soluție viabilă. Astfel, la 10 mai 1866, în urma unui plebiscit, parlamentul proclamă solemn voința României de a rămâne 
unită, «având în fruntea sa, pe Carol I [...]».  Printre primele acte importante înfăptuite sub noul domn se numără 
promovarea unei constituții [...]. Constituția din 1866 se baza pe nevoile societății românești exprimate și în programul 
de la 1848, în Convenția de la Paris (1858) și în Statutul lui Cuza (1864), având ca model constituția belgiană. Se 
proclamau unele principii de bază [...], anume «libertățile și drepturile fundamentale ale cetățeanului», «suveranitatea 
națională», «separarea puterilor în stat», responsabilitatea miniștrilor, sistemul parlamentar bicameral, monarhia 
constituțională și ereditară [...]. Numele oficial al țării, consemnat în actul fundamental, era România. Suveranul avea 
mari atribuții în materie executivă, dar și legislativă. Puterea legislativă o avea totuși parlamentul, format din Senat și 
Camera Deputaților. Camera avea drept de autoconducere, de interpelare și de anchetă. [...] Constituția, nerecunoscând 
niciun fel de tutelă externă, a fost promulgată de domn fără a ține seama de suzeranitatea turcă sau de puterile 
garante.”                                                                                                                                                    (I. A. Pop, Istoria românilor)    
 

B. „Prin Decretul regal nr. 1045 din 27 februarie 1938, Carol al II-lea a promulgat noua Constituție. [...] Ea 
însemna ruperea pactului fundamental existent între națiune și monarhie, pact pe care îl enunțase Carol I în prima sa 
proclamație, după depunerea jurământului pe Constituția din 1 iulie 1866  [...] deoarece, pe de o parte, așa-zisa noua 
Constituție nu mai emana de la națiune, ci de la puterea executivă, iar pe de altă parte, pentru că nu s-a respectat 
modalitatea de revizuire a Constituției. [...] Separația puterilor în stat era în fapt desființată și se produce o concentrare 
masivă a puterii în mâinile regelui, care devine capul statului (art. 30). Puterea legislativă se exercită de rege prin 
reprezentațiunea națională (art. 31), iar puterea executivă este încredințată tot regelui care o exercită prin guvernul său 
(art. 32), preponderența regelui fiind clar formulată. [...] Regele putea convoca, închide, dizolva ambele Adunări sau 
numai una din ele [...] și le putea amâna lucrările [...].”   

(E. Focșeneanu, Istoria constituțională a României (1859-1991)) 
 
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:  
1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa A.                                                                                                                              0,5p 

Răspuns: România 

 

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la atribuțiile regelui.                                                                                   0,5p 

Răspuns: ,,Regele putea convoca, închide, dizolva ambele Adunări sau numai una din ele [...] și le putea amâna lucrările 

[...]”.  

 

3. Menţionaţi conducătorul statului român și legea fundamentală la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.            1p 

Răspuns: Conducătorul român la care se referă ambele surse este Carol I iar legea fundamentală este Constituția de la 

1866. (Aici trebuia să dați numele conducătorului statului român comun pentru ambele surse și, de asemenea, legea 

fundamentală. Atenție! Legea fundamentală reprezintă o consituție, nu o prevedere a 

constituției1)        

 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că principiul separării puterilor în stat este 

desființat.                                                                                                                                                                                              0,5p   

Răspuns: B (este vorba de sursa B deoarece ea se referă și la constituția lui Carol al II-lea, constituție autoritară ce marca 

desființarea principiului separării puterilor în stat)  

                                                           
1   Notă: Răspunsurile sunt scrise cu albastru iar explicațiile mele suplimentare sunt scrise cu roșu 

 



5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste 

informaţii (cauză, respectiv efect).                                                                                                                                                     1p 

Răspuns:  ,,După înlăturarea lui Cuza, se formează o locotenență domnească, cu rolul de a rezolva repede problemele 

tronului vacant,” ,,[deoarece] unele dintre puteri puneau unirea în pericol.” (aceasta este relația cauză-efect) 

 

Cauză: ,,[deoarece] unele dintre puteri puneau unirea în pericol.” 

Efect: ,,După înlăturarea lui Cuza, se formează o locotenență domnească, cu rolul de a rezolva repede problemele 

tronului vacant,”    

(Aici am precizat informația cauză și informația efect) (Atenție! Această rezolvare nu trebuie să mai conțină nimic 

altceva decât ce am rezolvat eu prin scrisul italic) (Atenție! La această cerință nu există punctaj parțial) 
 

6. Prezentaţi două documente cu rol constituțional adoptate în spațiul românesc anterior evenimentelor descrise în 

sursa A.                                                                                                                                                                                                  1,5p 

Un prim exemplu de document cu rol constituțional adoptat în spațiul românesc înainte de 1866 este reprezentat 

de Regulamentele Organice, adoptate în Țara Românească, respectiv Moldova, la 1831, respectiv 1832. Aceste 

regulamente erau documente care jucau rol de constituție și prevedeau principiul separării puterilor în stat.  

Un alt exemplu este reprezentat de Convenția de la Paris din 1858, document cu rol constituțional ce consacra 

modul în care funcționa noul stat ,,Principatele unite ale Moldovei și Valahiei”. Convenția prevedea doi domni separați, 

două guverne separate și două Adunări. Pe de altă parte singurele instituții comune erau Comisia Centrală și Înalta Curte 

de Justiție și Casație cu sediul la Focșani. (Atenție! Trebuiau două documente care au fost adoptate în spațiul românesc. 

Constituția Cărvunarilor nu se încadra aici deoarece nu a fost adoptată, ea doar a fost elaborată. Menționez că aceste 

documente, precum și Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris sunt documente care au jucat rol de constituții, dar 

ele nu se încadrează la Constituțiile României) 

 

7. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia societatea românească în perioada interbelică a 

cunoscut un progres important pe calea democratică. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea 

conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)                                                                                                                    1p   

Rezolvare: Societatea românească în perioada interbelică a cunoscut un progres important pe calea democratică 

deoarece a fost adoptată Constituția de la 1923. Acesta prevedea vot universal pentru toți bărbații de peste 21 de ani și 

drepturi și libertăți cetățenești pentru toți românii indiferent de etnie, religie sau naționalitate. De asemenea, păstra în 

mare măsură prevederile Constituției de la 1866. Așadar, societatea românească în perioada interbelică a cunoscut un 

progres important pe calea democratică.  (Atenție! La această cerință nu există punctaj parțial. Trebuie să 

argumentați folosindu-vă de conectori de cauză și de concluzie, așa cum se pot vedea îngroșați în rezolvarea mea, și de 

fapt istoric relevant, așa cum se poate vedea subliniat în rezolvarea mea. Pentru întregul punctaj trebuie să 

atingeți toate aceste trei elemente) 

 

Subiectul II 

Realizați un eseu, de aproximativ o pagină, despre România și constituțiile sale din perioada postbelică având în vedere: 

- Precizarea unui aspect legat de contextul în care a fost adoptată Constituția din 1952.                                        0,5p 

- Menționarea a două principii ale constituțiilor comuniste și a câte unei caracteristici pentru fiecare principiu.  

                                                                                                                                                                                                  0,5p 

- Prezentarea ultimei constituții comuniste                                                                                                                          1p                                                                                                                               

- Menționarea unei caracteristici a Constituției din 1991                                                                                                0,5p 

 

 

 

 

 

 



Rezolvare subiect II 

 

[Introducere] 

 Istoria constituțională a României a cunoscut o evoluție sinuoasă având în vedere că de-a lungul timpului au fost 

adoptate mai multe constituții. În perioada antebelică a fost adoptată prima constituție democratică, ulterior, după 

primul război mondial a fost adoptată o altă constituție democratică, însă in timpul lui Carol al II-lea a fost adoptată 

prima constituție autoritară. După instalarea regimului comunist, în România au fost adoptate trei constituții totalitare, 

ca apoi, după prăbușirea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu să se revină la viața democratică, adoptându-se o nouă 

constituție.  (Pentru punctajul maxim este necesar să structurați eseul în introducere, cuprins, și concluzii) 

 

- Precizarea unui aspect legat de contextul în care a fost adoptată Constituția din 1952.                                         

 În ceea ce privește constituțiile totalitare, prima a fost adoptată în 1948, următoarea a fost adoptată în 1952, în 

contextul în care România era suspusă total față de URSS, iar ultima, în 1965. Constituția din 1952 marca supunerea 

totală a României față de URSS chiar în textul ei. 

 

- Menționarea a două principii ale constituțiilor comuniste și a câte unei caracteristici pentru fiecare principiu. 

 În toată perioada comunistă constituțiile adoptate, deși au fost redactate în contexte politice diferite, mențineau 

aceleași principii, cum ar fi principiul partidului stat. Acesta se carcateriza prin faptul că era prevăzută funcționarea unui 

singur partid politic (PMR, iar mai târziu PCR) iar toate instituțiile statului erau controlate de acest partid. Un alt 

principiul al constituțiilor comuniste era principiul separării puterilor în stat. Însă acest principiu nu era respectat, el 

caracterizându-se prin faptul că oamenii din partidul unic erau și în Consiliu de Miniștri și în Marea Adunare Națională. 

Ba chiar mai mult decât atât, Marea Adunare Națională se întrunea la intervale mari de timp, în restul timpului 

atribuțiile fiind preluate de către un Prezidiu alcătuit tot din comuniști.  

 

- Prezentarea ultimei constituții comuniste                                                                                                                           

 Principiile menționate mai sus se regăseau și în ultima constituție comunistă, respectiv constituția din 1965. 

Noutatea acestei constituții constă în faptul că fost adoptată într-un context politic diferit: astfel, venirea lui Nicolae 

Ceaușescu la putere și dorința de schimbare a societății pe toate planurile, în special politica de independență față de 

URSS, a avut drept efect și adoptatea unei noi constituții. Ea se caracteriza prin faptul că erau scoase refeririile la URSS, 

prin schimbarea numelui partidului unic, în Partidul Comunist Român, sau prin schimbarea numelui țării, din Republica 

Populară România în Republica Socialistă România. (Atenție! La această cerință se acordă punctaj 

parțial: se acordă pentru menționarea ultimei constituții comuniste, iar în cazul de față este Constituția de la 1965 

(scrisă îngroșat), apoi se acordă punctaj separat pentru prezentare scoțând în evidență relația istorică de cauzalite și 

utilizarea unui exemplu/a unei caracteristi, iar în cazul de față am făcut această prezentare prin faptul că am scos în 

evidență că adoptarea constituției a fost realizată după venirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea țării, ca efect al 

politicii de independență față de URSS, iar ca exemplu/caracteristică am spus despre această constituție că prevedea o 

serie de schimbări cum ar fi schimbarea numelui țării, din Republica Populară România în Republica Socialistă România . 

(vezi în rezolvare scris îngroșat) 

 

- Menționarea unei caracteristici a Constituției din 1991                                                                                                 

 După căderea comunismului în 1989, a fost adopată o nouă constituție, democratică, în 1991. Ea se carcateriza 

prin faptul că prevedea organizarea periodică de alegeri libere și implicit pluripartidism. 

 

[Concluzie] 

 În concluzie, istoria constituțională a României în perioada postbelică a cunoscut un drum sinuos. O dată cu 

instalarea regimului comunist în România a fost adopată și prima Constituție comunistă care marca sfârșitul vieții 

politice democratice și începutul vieții politice totalitare. Acest proces istoric a durat până în 1989, timp în care au mai 

fost adoptate alte două constituții comuniste. Următoarele două constituții comuniste nu au adus schimbări 



substanțiale, acestea –schimbările – au fost mai degrabă de nunanță decât de fond. Însă, după prăbușirea regimului 

comunist a fost adoptată o nouă constituție ce consacra România drept o republică semiprezidențială.  

 

 

 

Barem subiectul II 

 

Informație istorică 2,5p 

- 0,5 puncte pentru precizarea oricărui aspect legat de contextul în care a fost adoptată Constituția din 1952. 

- câte 0,10 puncte pentru menţionarea oricăror două principii ale constituțiilor comuniste;                                                                                                                                                                   

(0,10px2=0,20p)  

   câte 0,15 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a principiului menționat  

                                                                                                                                                                                          (0,15px2=0,30p) 

- 0,40 puncte pentru menţionarea ultimei constituții comuniste 

  0,60 puncte pentru prezentarea constituției menționate, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi  

  utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici  

             0,10 puncte pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la acțiunea istorică 

menționată                                                                                                                                                                   (0,40p+0,60p=1p) 

- 0,5 puncte pentru menționarea unei caracteristici a Constituției din 1991 

 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate 0,50p 

- 0,10 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  

           0,05 puncte pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat  

- 0,10 puncte pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)  

- 0,20 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  

           0,10 puncte pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  

- 0,10 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu 

                                                             

 

La subiectul II (ultima cerință) este posibil să apara și o astfel de cerință: Formularea unui punct de vedere 

referitor la constituția autoritară a României și susținerea acestuia printr-un argument istoric.                                        1p                                                                                                                                               

Dacă prin constituția de la 1923 se consolidează viața politică democratică, sunt de părere că prin constituția 

autoritară de la 1938, a lui Carol al II-lea, viața politică democratică are de suferit masiv deoarece ea prevedea 

desființarea principiului separării puterilor în stat din cauza atribuțiilor regelui, care deținea atât puterea executivă, cât și 

legislativă. În raport cu aceasta regele putea dizolva Parlamentul fără să fie nevoit să-l reconvoace într-un termen limită. 

Așdar, prin constituția autoritară de la 1938, regele Carol al II-lea a pus capăt vieții politice democratice.  

(Atenție! La această cerință se acrodă punctaj parțial după cum urmează: pentru formularea punctului de 

vedere, în acest caz am spus: ,,sunt de părere că prin constituția autoitară de la 1938, a lui Carol al II-lea, viața politică 

democratică are de suferit masiv”, pe de altă parte se acordă pentru susținerea argumentului istoric prin prezentarea 

unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor de cauză și concluzie. În acest caz faptul isotric este adoptarea 

constituției de la 1938  și unele prevederi care demonstrează punctul meu de vedere. Totodată, am integrat și conectorii 

de cauză și concluzie (scris îngroșat)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nume:...........................................................                                                                           data:.................................. 

Clasa: a...XII -a.............. 

TEST  
(se acrodă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

A.,,La 8 aprilie, președintele Consiliului de Miniștri prezenta în cadrul Marii Adunări Naţionale un proiect de 

Constituţie, ce fusese anterior redactat şi dezbătut la nivelul conducerii de partid, sub îndrumarea consilierilor sovietici. 
La 13 aprilie, deputaţii au adoptat în unanimitate de voturi proiectul propus, care a fost de îndată promulgat prin 
Decretul nr. 729, din 13 aprilie 1948. [...] Al doilea Titlu este o inovație deplină față de structura tradițională a unei 
constituţii româneşti şi se referă la structura social-economică. Articolul 5 explică proprietatea asupra mijloacelor de 
producţie, iar următorul se referă la bogăţiile solului şi subsolului, precum şi la altele, care sunt declarate ca aparţinând 
statului, în calitatea lor de bunuri comune ale întregului popor. Este vorba despre: resurse minerale, ape, păduri, 
infrastructura feroviară şi rutieră, dar şi servicii precum poşta, telegraful, telefonul şi radio-ul. Exprimând clar programul 
de viitor, articolul preciza, de asemenea, că acele bunuri enumerate ce nu se aflau încă în proprietatea statului, urmau a 
fi trecute. În ansamblu, funcţia acestora – şi implicit a transferului acestora în mâinile statului – era de a constitui 
„temelia materială a propăşirii economice şi a independenţei naţionale”. Cu aceeaşi ocazie era stabilită şi obligaţia 
cetăţenilor de a apăra aceste bunuri comune. Aceste articole reprezentau, însă, un amestec între vechi și nou, deoarece 
schimbarea nu putea fi decât graduală.”                                                                           (Cezar Stanciu, Constituțiile României) 
 

B.,,Constituția din 1965 revenea la organizarea textului în titluri, așa cum se întâmplase în tradiţia 

constituţională românească, păstrată şi de Constituţia din 1948. Renunţând, aşadar, la „Capitolele” de inspiraţie 
sovietică, specifice Constituţiei din 1952. Constituţia din 1965 cuprinde 9 titluri ce conţin 121 de articole. Primul Titlu se 
referă la stat, denumit din 1965 Republica Socialistă România, în locul vechii denumiri de Republică Populară, marcând 
astfel ceea ce regimul considera un pas înainte în construcţia socialismului. Dacă în 1948 statul era definit ca fiind 
„popular” – ceea ce nu implica în mod special o diferenţiere pe clase –, în 1952 diferenţierea era prezentă deja, şi 
aceasta se păstrează chiar şi în 1965. România era declarată „stat al oamenilor muncii”. Articolul 2, exact ca în 1952, dar 
în altă formulare, preciza că puterea statului se întemeia pe alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea în care, însă, rolul 
conducător era rezervat clasei muncitoare. Următorul articol explicitează sensul puterii, arătând că aceasta nu putea fi 
exercitată decât de Partidul Comunist Român, ca „forţă conducătoare a societăţii”. La nivel de stat, poporul își exercita 
puterea prin organele alese, respectiv Marea Adunare Națională și consiliile populare, toate instituțiile statului fiind 
puse sub controlul primei”.                                                                                                   (Cezar Stanciu, Constituțiile României) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:  

1.Numiţi o instituție politică  precizată în sursa A.                                                                                                                        0,5p   

 Răspuns: ,,Consiliul de Miniștri”  (Guvernul în perioada comunistă se numea Consiliul de Miniștri. Este o 

insitituție de conducere politică, spre deosebire de PCR, care era formațiunea politică. Ca răspuns puteați să 

dați și Marea Adunare Națională2
)                    

                                                                      

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la instituții ale statului.                                                                               0,5p   

Răspuns: ,,La nivel de stat, poporul își exercita puterea prin organele alese, respectiv Marea Adunare Națională și 

consiliile populare, toate instituțiile statului fiind puse sub controlul primei”                                                             

 

3. Menţionaţi instituția de conducere și legea fundamentală la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.                      1p    

Răspuns: Marea Adunare Națională este instituția de conducere iar legea fundamentală este Constituția de la 1948. 

(Aici trebuia să dați instituția de conducere politică comună pentru ambele surse și, de asemenea, legea 

fundamentală. Legea fundamentală reprezintă o consituție, nu o prevedere a constituției)      
 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care se referă la inconsecvență.                                        0,5p   

Raspuns: B 

                                                           
2
 Notă: Răspunsurile sunt scrise cu albastru iar explicațiile mele suplimentare sunt scrise cu roșu 

 



 

                                                                                                                                                               

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste 

informaţii (cauză, respectiv efect).                                                                                                                                                     1p  

Răspuns: ,,Aceste articole reprezentau, însă, un amestec între vechi și nou”, ,,[deoarece] schimbarea nu putea fi decât 

graduală” (Aceasta este relația cauză-efect) 

Cauză: ,,[deoarece] schimbarea nu putea fi decât graduală” 

Efect: ,,Aceste articole reprezentau, însă, un amestec între vechi și nou” (Iar aici am precizat informația cauză și 

informația efect) (Atenție! La această cerință nu există punctaj parțial) 
 

6. Prezentaţi două caracteristici ale constituției autoritare din România.                                                                                1,5p  

Răspuns: Constituția autoritară a lui Carol al II-lea, de la 1938, se poate caracteriza prin faptul că principiul separării 

puterilor în stat era deființat deoarece puterea legislativă și puterea executivă era deținută de rege, acesta numind o 

parte din senatori iar guvernul răspundea doar în fața lui. Pe de altă parte această consituție se mai poate caracteriza 

prin faptul că prevedea unipartidism. Carol al II-lea a înființat Frontul Renașterii Naționale și a dizolvat partidele politice. 

Prin urmare, scena politică trecea la unipartidism. (Atenție! La această cerință există  punctaj parțial, se punctează 

separat menționarea caracteristicii și prezentarea carcateristcii separat. Prezentarea nu înseamnă o simplă 

menționare, ea presupune o dezvoltare a ideii)     

                                                                                                                                                            

7. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea se 
pun bazele unei vieți politice în care este prezent principiul separării puterilor în stat . (Se punctează prezentarea unui 
fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)                                                             1p  
Răspuns:  Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea se pun bazele unei vieți politice în care este prezent principiul 
separării puterilor în stat deoarece au fost adoptate Regulamentele Organice în principatele române; Țara Românească, 
respectiv Moldova, la 1831, respectiv 1832. Aceste regulamente erau documente care jucau rol de constituție și 
prevedeau principiul separării puterilor în stat. Puterea legislativă era deținută de domn și Adunarea Obstească formată 
din boieri, puterea executivă era deținută de domn și Sfat, format din 6 miniștri, iar puterea judecătorească era deținută 
de Înaltul Divan Domnesc. Așadar, încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea se pun bazele unei vieți politice în care 

este prezent principiul separării puterilor în stat. (Atenție! La această cerință nu există punctaj parțial. Trebuie să 
argumentați folosindu-vă de conectori de cauză și de concluzie, așa cum se pot vedea îngroșați în rezolvarea 

mea, și de fapt istoric relevant, așa cum se poate vedea subliniat în rezolvarea mea. Pentru întregul 
punctaj trebuie să atingeți toate aceste trei elemente.)  

 
Subiectul II      
Realizați un eseu, în aproximativ o pagină, despre România și constituțiile sale din perioada antebelică și interbelică 
având în vedere: 
- Precizarea unui aspect legat de contextul în care a fost adoptată prima constituție democratică;                      0,5p 
- Menționarea a două atribuții ale Parlamentului prevăzute în prima constituție democratică și a două   
              caracteristici ale constituției;                                                                                                                                              0,5p   
- Prezentarea ultimei constituții democratice din perioada interbelică;                                                                       0,5p 
- Formularea unui punct de vedere despre constituția autoritară a României și susținerea acestuia printr-un    
              argument istoric.                                                                                                                                                                      1p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rezolvare:                              România și constituțiile sale din perioada antebelică și interbelică 

(Introducere) 

 Istoria constituțională a României începe încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, când au fost elaborate o 
serie de documente cu rol constituțional. Inițiativa acestor documente a aparținut fie boierilor români , așa cum a fost în 
cazul Contituției Cărvunarilor de la 1822, fie puterilor străine, așa cum au fost Regulamentele Organice adoptate la 1831 
și 1832, la inițiativa Rusiei. Deși aceste documente nu au fost niște constituții propiu zise, ele au contribuit la baza unei 

vieți politice moderne. (Pentru punctaj maxim este necesar să structurați eseul în trei părți: 
introducere, cuprins, concluzie) 

 

(Cuprins) 

- Precizarea unui aspect legat de contextul în care a fost adoptată prima constituție democratică;                      0,5p 

Prima constituție însă, a fost cea de la 1866. Ea afost adoptată în contextul în care Alexandru Ioan Cuza a fost 

forțat să abdice de” monstruoasa coaliție”, din cauza faptului că și-a mărit atribuțiile de domn și voia să facă reforme 

care loveau în interesele boierimii. În aceste condiții, pentru a rezolva rapid problema tronului rămas liber, oamenii 

politici l-au adus ca domn pe prințul Carol de Hohenzollern Sigmaringen, cel care a adopatat o consitutție la 1866, după 

modelul belgian, fiind prima constituție democratică.  

 

- Menționarea a două atribuții ale Parlamentului prevăzute în prima constituție democratică și a două 

caracteristici ale constituției;                                                                                                                                              0,5p   

Conform acestei constituții Parlamentul avea drept de a adopta legi, de a interpela guvernul sau drept de veto. 

Constituția de la 1866 este caracterizată printre altele de existența principiului separării puterilor în stat, de existența 

votului cenzitar sau de principiul monarhiei ereditare.  

 

- Prezentarea ultimei constituții democratice din perioada interbelică;                                                                       0,5p 

Constituția de la 1866 a suferit numeroase moficări de-a lungul timpului însă, după Primul Război Mondial, dată 

fiind noua situație a României, anume; întregirea națională cu toate provinciile istorice și existența unor numeroase 

minorități naționale, a fost adoptată Constituția din 1923, fiind și ultima Constituție democratică din perioada 

interbelică deoarece a urmat Constituția autoritară  din 1938, iar apoi, constituțiile comuniste.  

 În ceea ce privește Constituția de la 1923, acesta prevedea vot universal pentru toți bărbații de peste 21 de ani 

și drepturi și libertăți cetățenești pentru toți românii indiferent de etnie, religie sau naționalitate. Pe de altă parte 

păstra în mare măsură prevederile Constituției de la 1866. (Atenție! La această cerință se acordă 

punctaj parțial: se acordă pentru menționarea ultimei constituții democratice din perioada interbelică, 

iar în cazul de față este Constituția de la 1923 (scrisă îngroșat), apoi se acordă punctaj separat pentru 

prezentare scoțând în evidență relația istorică de cauzalite și utilizarea unui exemplu/a unei caracteristi, iar în 

cazul de față am făcut această prezentare prin scoaterea în evidență a faptului că această constituție a fost 

adoptată după primul război mondial din cauza că se făcuse România Mare și că erau multe minorități 

naționale, iar ca exemplu/caracteristică am spus despre această constituție că prevedea vot universal, 

drepturi etc. (vezi în rezolvare scris îngroșat).   

 

- Formularea unui punct de vedere despre constituția autoritară a României și susținerea acestuia printr-un 

argument istoric.                                                                                                                                                                      1p 

Dacă prin constituția de la 1923 se consolidează viața politică democratică, sunt de părere că prin constituția 

autoitară de la 1938, a lui Carol al II-lea, viața politică democratică are de suferit masiv deoarece ea prevedea 

desființarea principiului separării puterilor în stat din cauza atribuțiilor regelui, care deținea atât puterea executivă, cât și 

legislativă. În raport cu aceasta regele putea dizolva Parlamentul fără să fie nevoit să-l reconvoace într-un termen limită. 

Așdar, prin constituția autoritară de la 1938, regele Carol al II-lea a pus capăt vieții politice democratice. (Atenție! La 

această cerință se acrodă punctaj parțial după cum urmează: pentru formularea punctului de 

vedere, în acest caz am spus: ,,sunt de părere că prin constituția autoitară de la 1938, a lui Carol al II-lea, viața 



politică democratică are de suferit masiv”, pe de altă parte se acordă pentru susținerea argumentului istoric 

prin prezentarea unui fapt isotric relevant și utilizarea conectorilor de cauză și concluzie. În acest caz faptul 

istoric este adoptarea constituției de la 1938  și unele prevederi care demonstrează punctul meu de vedere. 

Totodată am integrat și conectorii de cauză și concluzie (scris îngroșat)) 

 

(Concluzie) 

 În concluzie, istoria constituțională a României în perioada antebelică și postbelică a cunoscut un drum sinuos. În 

prima jumătate a secolului al XIX-lea s-au adoptat pentru prima dată documente cu rol de constituție care au contribuit 

la aapariția unei vieți politice democratice, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se pun bazele vieții politice 

democratice iar în perioada interbelică democrația se consolidează într-o primă fază, însă, o dată cu domnia lui Carol al 

II-lea se adoptă o constituție autoritară prin care viața politică democratică se degradează masiv. 

 

 

 

 

 

Barem subiectul II 

Informație istorică 2,5p 
- 0,5 puncte pentru precizarea oricărui aspect legat de contextul în care a fost adoptată prima constituție democratică. 
- câte 0,10 puncte pentru menţionarea oricăror două atribuții ale Parlamentului prevăzute în prima constituție 
democratică;                                                                                                                                                                   (0,10px2=0,20p)  
   câte 0,15 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a constituției menționate  
                                                                                                                                                                                          (0,15px2=0,30p) 
- 0,20 puncte pentru menţionarea ultimei constituții democratice din perioada interbelică 
  0,30 puncte pentru prezentarea constituției menționate, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi  
  utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici  
             0,10 puncte pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la acțiunea istorică 
menționată                                                                                                                                                                   (0,20p+0,30p=1p) 
- 0,40 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la constituția autoritară a României.  
          0,60 puncte pentru susținerea punctului de vedere printr-un argument istoric – prezentarea unui fapt istoric 
relevant și a conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.                                                                     (0,40p+0,60p=1p) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate 0,50p 
- 0,10 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat  
           0,05 puncte pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat  
- 0,10 puncte pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)  
- 0,20 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  
           0,10 puncte pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice  
- 0,10 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nume:...........................                                                                                                                                  Dată:............................... 

Clasa  a X - a..........                                                                    Test 

(se acordă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, prezentarea faptului istoric prin 

evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate și utilizarea unui exemplu/caracteristici, respectarea succesiunii 

cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată3.  

                                                           
3
 0,5p pentru redactare 

[...]” 

(La Neutralite de la Belgique, Edition 

officielle du Gouvernment Belge, Paris 1915) 

A 

(Ben Walsh, Modern European Hitory, 

London, Hulton Educational, 1996) 

B 

Pornind de la sursele citite, 

răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Numiţi secolul la care se referă 

sursa B.                                              0,5p 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație 

referitoare la un pretext de război.           

                                                            0,5p 

3. Menţionaţi un spațiu istoric la care 

se referă atât sursa A, cât și sursa B.     

                                                                1p                                               

4. Scrieţi litera corespunzătoare 

sursei care se referă la perioada finală 

a Primului Război Mondial.            0,5p                                                 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită 

între două informaţii selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informaţii (cauză, 

respectiv efect).                               1,5p                                                                                       

6. Prezentaţi două acţiuni petrecute 

în timpul Primului Război Mondial, pe 

plan european.                                    1p                                               

7. Argumentați printr-un fapt istoric 

relevant afirmația conform căreia 

vinovată pentru declanșarea Primului 

Război Mondial nu poate fi 

considerată o singură țară 

beligerantă. (Se punctează 

prezentarea unui fapt istoric relevant 

și utilizarea conectorilor care exprimă 

cauzalitatea şi concluzia.)                 1p                                                                                               

Subiectul II 

Realizați un eseu, în aproximativ o pagină, despre participarea României la Primul Război Mondial, având în vedere: 

-Precizarea a două cauze ale intrării României în Primul Război Mondial;                                                                                  0,5p 

-Menționarea conducătorului României în timpul participării la război;                                                                                     0,5p 

-Prezentarea unui fapt istoric legat de participarea României la Primul Război Mondial;                                                        0,5p 

-Menționarea unei consecințe a participării României la Primul Război Mondial;                                                                        1p            

 



Rezolvare 
Subiectul I 

1.Numiţi secolul la care se referă sursa B.             

R: Secolul XX 

 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la un pretext de război.           

R: ,,[...] Guvernul german a primit știri potrivit cărora forțele franceze ar avea intenția să mărșăluiască pe Meuse, prin 

Givet și Namur. Aceste știri nu lasă nici o îndoială asupra intenției Franței de a ataca Germania prin teritoriul Belgian”. 

 

3. Menţionaţi un spațiu istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.     

R: Germania 

 

4. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care se referă la perioada finală a Primului Război Mondial.             

R: B 

                               

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste 

informaţii (cauză, respectiv efect).                                

R: ,,Dacă Belgia consmite, în războiul care este pe punctul să izbucnească, să ia o atitudine de neutralitate amicală față 

de Germania”,  ,,guvernul german la rândul său se angajează, în momentul păcii, să garanteze regatul și posesiunile sale 

în toată întinderea lor”. (Aceasta este relația cauză-efect) 

Cauză: [Pentru că] ,,Dacă Belgia consmite, în războiul care este pe punctul să izbucnească, să ia o atitudine de 

neutralitate amicală față de Germania” 

Efect: ,,guvernul german la rândul său se angajează, în momentul păcii, să garanteze regatul și posesiunile sale în toată 

întinderea lor”. (Aici am precizat cauza și efectul) (Atenție! La această cerință nu există punctaj parțial4) 

 

6. Prezentaţi două acţiuni petrecute în timpul Primului Război Mondial, pe plan european. (Atenție! La această cerință 

se oferă punctaj parțial: se acordă punctaj separat pentru menționarea acțiunii și punctaj separat pentru prezentarea 

acțiunii)   

R:       O acțiunie istorică petrecută în timpul Primului Război Mondial, pe plan european, a fost agresiunea Austro-

Ungariei față de Serbia din iulie 1914. Această acțiune a avut loc din cauza asasinării prințului moștenitor al Austro-

Ungariei, Franz Ferdinand, de către un student sârb, la Sarajevo. Atentatul s-a petrecut într-un context european în care 

relațiile dintre marile puteri erau deja încordate din cauza competiției pentru supremația în spațiul colonial. 

            O altă acțiune istorică petrecută în timpul Primului Război Mondial, pe plan european, a fost intrarea României în 

război, în 1916, de partea Antantei. România a intrat în război de partea Antantei chiar dacă făcea parte din Puterile 

Centrale încă din 1883, scopul ei fiind să dobândească teritorii românești care erau în acel moment în afara granițelor - 

Transilvania și Bucovina, aflate în componența Austro-Ungariei.  

 

7. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia vinovată pentru declanșarea Primului Război 

Mondial nu poate fi considerată o singură țară beligerantă. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și 

utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) (Atenție! La această cerință nu se oferă punctaj 

parțial)  

R: Vinovată pentru declanșarea Primului Război Mondial nu poate fi considerată o singură țară beligerantă, respectiv 

Germania, deoarece în 1914 Austro-Ungaria a atacat Serbia, apoi Rusia a mobilizat armata în vederea apărării Serbiei, 

Germania atacă Franța și Rusia, iar Anglia intră în război pentru Franța, conflictul atrăgând și alte puteri extraeuropene. 

Așadar, vina pentru declanșarea Primului Război Mondial aparține mai multor state. (Rezolvarea acestei cerințe necesită 

argumentarea afirmației dată printr-un fapt istoric relevant – în cazul de față faptul istoric relevant este compus din mai 

                                                           
4
 Notă: Răspunsurile sunt scrise cu albastru iar explicațiie mele suplimentare sunt scrise cu roșu.  



multe acțiuni, așa cum se poate vedea subliniat în rezolvare. De asemenea, este obligatoriu ca în argumentație să fie 

incluși și conectori de cauză și concluzie, așa cum se pot vedea îngroșați în rezolvare)     

 

 

Subiectul II 

Realizați un eseu, în aproximativ o pagină, despre participarea României la Primul Război Mondial, având în vedere: 

 

Rezolvare: 

[Introducere] (Atenție! Pentru punctaj maxim este necesar să structurați eseul în: introducere, cuprins și concluzie) 

                Pe plan european, la începutul secolului XX, competiția dintre marile puteri pentru dominația spațiului colonial 

era tot mai ascuțită. Astfel, se formează două blocuri politico-militare – Puterile Centrale și Antanta. România făcea 

parte din sistemul de apărare alcătuit din forțele Puterilor Centrale încă din 1883. În aceste condiții, în 1914 izbucnește 

Primul Război Mondial iar România decide să rămână neutră. 

[Cuprins] 

- Precizarea a două cauze ale intrării României în Primul Război Mondial 

              România a intrat în război în 1916, de partea Antantei. Principalele cauze care au determinat-o să intre în război 

au fost dorința de a dobândi teritorii românești care erau în afara granițelor, fiind vorba de Transilvania și Bucovina - în 

componența Austro-Ungariei și presiunea pe care o făceau cele două blocuri politico-militare asupra României pentru a 

intra în război de-o parte sau de alta. 

- Menționarea conducătorului României în timpul participării la război 

               România a fost condusă, după moartea lui Carol I (1914), de către regele Ferdinand, pe tot parcursul războiului, 

până în 1927. 

- Prezentarea unui fapt istoric legat de participarea României la Primul Război Mondial (Atenție! La această 

cerință  

există punctaj parțial. Se acordă punctaj separat pentru menționarea faptului istoric legat de participarea României la 

Primul Război Mondial și punctaj separat pentru prezentarea faptului istoric prin evidențierea relației istorice de 

cauzalitate și utilizarea unui exemplu/unei caracteristici)        

               Un fapt istoric legat de participarea României la Primul Război Mondial a fost înfrângerea de la Turtucaia din 

1916. Această înfrângere a cauzat demobilizarea armatei de pe frontul din Transilvania. Urmările negative ale înfrângerii 

de la Turtucaia au fost devastatoare pentru România iar un exemplu în acest sens este ocuparea rapidă a Bucureștiului 

de către Puterile Centrale și mutarea guvernului la Iași.  (După cum se vede în rezolvare; faptul istoric este înfrângerea 

de la Turtucaia din 1916, iar prezentarea lui prin evidențierea relației istorice de cauzalitate și utilizarea unui 

exemplu/unei carcateristici am realizat-o prin scoaterea în evidență a faptului că această înfrânegere a cauzat 

demobilizarea armatei de pe frontul din Transilvania, iar ca exemplu am folosit tot un efect al acestei înfrângeri și 

anume; ocuparea Bucureștiului de către Puterile Centrale și mutarea guvernului la Iași.5)  

- Menționarea unei consecințe a participării României la Primul Război Mondial 

               O consecință a participării României la Primul Război Mondial a fost realizarea Marii Uniri de la 1918.                                                                        

[Concluzie] 

               În concluzie participarea României la Primul Război Mondial s-a realizat cu importante sacrificii pentru țară, 

România fiind ocpuată în timpul războiului în proporție de două treimi. Însă, la finalul războiului, și datorită contextului 

internațional, România a obținut mai mult chiar și decât sperase la începutul războiului – Basarabia, Bucovina, 

Transilvania și Cadrilaterul. 

 

 

 

 

                                                           
5 În general, pentru rezolvarea prezentării unui fapt istoric la eseu trebuie urmărită schema următoare: Un fapt istoric 
este............................... El a fost cauzat de........................................................... și se poate caracteriza 
prin............................................../și putem da ca exemplu................................................  



Nume:.......................................                                                                                                            Dată:...................................... 

Clasa a IX –a ..................... 

Test 
(se acordă 1 punct din oficiu) 

Subiectul I 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornind de la sursele date, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Numiţi o ocupație științifică precizată în sursa B                                                                                                                         

0,5p 

Răspuns: fizician 

 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la poezie.                                                                                                          

0,5p                                                                    

Răspuns: ,,Dascălii [...] îi pun să citească poemele poeților buni și îi obligă să le învețe pe de rost, căci ele conțin multe 

sfaturi bune” 

 

3. Menţionaţi un spațiu istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.                                                                                 

1p                                                                                                                                                            

Răspuns: Grecia Antică 

 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care se referă la educație.                                                        

0,5p         

Răspuns: A 

 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste 

informaţii (cauză, respectiv efect).                                                                                                                                                        

1p 

Răspuns: ,,Îi trimit apoi și la instructorul de gimnastică” ,,pentru ca, având trupuri mai sănătoase, să le pună în slujba 

unei gândiri folositoare” (relație cauză-efect) 

Cauză: ,,[pentru ca], având trupuri mai sănătoase, să le pună în slujba unei gândiri folositoare” 

Efect: ,,Îi trimit apoi și la instructorul de gimnastică” (precizarea cauzei și efectului6) 

 

                                                           
6
 Răspunsurile sunt scrise cu albastru iar explicațiile mele suplimentare sunt scrise cu roșu 

A 
B 



6. Prezentaţi două elemente ale culturii Greciei Antice.                                                                                                              1,5p         

Răspuns: Un element al culturii Greciei antice este legat de poeme. În acest sens, primele poeme au fost Iliada și 

Odiseea, scrise de Homer. Ele au apărut undeva între secolele VIII-VI î.Hr. Un alt element al culturii Greciei Antice este 

teatrul care apare în secolul al V-lea î.Hr.. În teatru s-au jucat opere tragice dar și comedie. 

 

7. Menționați o caracteristică a arhitecturii romane.                                                                                                                         

1p 

Răspuns: Romanii construiau amfiteatre (Coloseumul) 

 

Subectul II 

Realizați un eseu, în aproximativ o pagină despre evoluția civilizației europene având în vedere: 

 

Introducere: (!Atenție, pentru a avea punctajul maxim este nevoie să structurați eseul în trei părți: Introducere, 
cuprins și concluzii) 
         Istoria civilizației europene este strâns legată de civilizația mesopotamiană, egipteană și în mod special greacă și 
romană. Cvilizația greacă reprezintă rădăcina civilizației europene deoarece în cadrul ei s-au pus bazele tuturor 
aspectelor culturale, sociale și politice. Civilizația romană a fost de asemenea foarte importantă fiindcă a preluat mare 
parte din cultura greacă. Ulterior, în Renaștere, s-a dorit refacerea civilizației antice, romane și grecești. 

- Menționarea unui aspect legat de instituțiile de conducere democratice ale Atenei (secol V î.Hr.)                     0,5p 
        Am amintit civilizația greacă fiindcă aici se pun bazele democrației - sistem de conducere politic pe care îl avem și 
astăzi. Totodată, în Grecia Antică se pun și bazele conceptelor științifice de astăzi. În ceea ce privește dmocrația putem 
menționa că în secolul V î. Hr. funcționau instituții democratice precum Adunarea poporului (ecclesia) sau Consiliul celor 
500. 

- Precizarea a două instituții romane și a câte unei caracteristici pentru fiecare instituție.                                      0,5p 
       Așa cum am amintit mai sus, civilizația romană a preluat elemente de cultură greacă, însă prezintă și originalitate. 
De exemplu la nivelul instituțiilor romane putem menționa Senatul și pe cei doi Consuli. Instituția Senatului se 
caracterizează prin faptul că era un consiliu aristocratic. Iar instituția celor doi Consuli se caracterizează prin  faptul că 
erau comandanții armatei și prezidau Senatul și Comițiile.  

- Prezentarea unui fapt istoric legat de întemeierea principatului.                                                                            0,5p 
        Roma Antică a funcționat mult timp ca republică având în fruntea ei pe cei doi consuli. Uneori s-a întâmplat să existe 
chiar trei consuli, ajungându-se la așa numitele triumvirate. Însă această formă de guvernământ nu s-a dovedit eficientă 
pe termen lung. Așadar, din cauza expansiunii republicii romane, realizată până în secolul I î.Hr., se ajunge la 
întemeierea principatului de către Octavianus în anul 27 î.Hr. luând titlul de Augustus și păstrând aproape toate 
instituțiile republicii, însă golite de sens. Principatul s-a carcaterizat prin faptul că în această formă de guvernământ 

principele avea printre alte calități și pe cea de pontifex maximus. (Atenție! La această cerință există punctaj parțial, 
după cum urmează: 0,20 p pentru menționarea faptului istoric legat de întemeierea principatului, lucru pe care l-am 
realizat menționând că Principatul a fost întemeiat de Octavianus în 27 î.Hr., luând titlul de Augustus și golind instituțiile 
republicii de sens. 0,30p pentru prezentarea faptului istoric prin evidențierea relației istorice de cauzalitate și prin 
utilizarea unui exemplu/a unei carctaeristici, lucru pe care l-am realizat scoțând în evidență faptul că din cauza 
expansiunii republicii romane, realizată până în secolul I î.Hr., se ajunge la întemeierea principatului, iar ca o 
caracteristică utilizată am spus că în această formă de guvernământ principele avea printre alte calități și pe cea de 
pontifex maximus.) 

- Formularea unui punct de vedere legat de intervenția regelui dac Burebista în conflictul dintre Cezar și Pompei și 
susținerea acestuia printr-un argument istoric7.                                                                                                            1p 

        Nu cu mult timp înainte de apariția principatului, pe vremea primului triumvirat alcătuit din Cezar, Pompei și Crassus 
s-a iscat un conflict între Cezar și Pompei care a dus la o confurntare militară, la care a participat și regele dac Burebista. 
Din punctul meu de vedere intervenția regelui dac de partea lui Pompei a fost o alegere neinspirată chiar dacă părea că 
acesta are șanse mai mari de a câștiga deoarece câștigător s-a dovedit a fi Cezar, iar Burebista dispare în jurul anului 44 
î.Hr. într-un complot. În concluzie, intervenția regelui dac Burebista de partea lui Pompei, deși a fost o inițiativă 

îndrăzneață pentru un rege barbar, s-a dovedit un eșec total. (Atenție! La această cerință există punctaj parțial după 
cum urmează: 0,40 p pentru formularea punctului de vedere (Din punctul meu de vedere intervenția regelui dac de 

                                                           
7
  Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea 

argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), 
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizat                                  
0,5p 



partea lui Pompei a fost o alegere neinspirată) și 0,60 p pentru susținerea punctului de vedere printr-un argument 
istoric – prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor de cauzalitate și concluzie. În acest caz faptul 
istoric relevant a fost pierderea războiului de către Pompei și moartea regelui dac într-un complot în jurul anului 44 î.Hr. 
Conectorii de cauzalitate și concluzie se pot vedea îngroșați în rezolvare) 
 

Concluzii 

În concluzie evoluția civlizației europene a avut loc într-un context mai larg, al dezvoltării altor civilizații, precum 

civlizația mesopotamiană, egipteană, greacă și romană.  
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