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PROBA SCRISĂ LA ISTORIE 

•            Toate subiectele sunt obligatorii 

• Se acordă 10 puncte din oficiu 

• TImp de lucru: 180 minute 

 

SUBIECTUL I_______________________________________________________________________________40 puncte 

     Elaborați un eseu de aproximativ două pagini despre evoluția instituțională a statelor medievale românești, având în 
vedere: 
- precizarea a două instituții centrale și menționarea a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre acesteia; 
- prezentarea evoluției unei instituții politice centrale din secolele al XV-lea – al XVI-lea; 
- menționarea unei fapt istoric în care este implicat un reprezentant al instituției politice centrale în secolul al XVII-lea; 
- formularea unui punct de vedere referitor la modificarea statutului politico-juridic al instituției centrale în secolul al 
XVIII-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidențierea relației cauză-efect, 
elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de 
spațiu precizată. 

 

SUBIECTUL AL II – LEA_______________________________________________________________________50 puncte 

     Elaborați un eseu de aproximativ două-trei pagini  despre evoluția regimurilor  politice în secolul al XX-lea, având în 
vedere: 
- menționarea unei ideologii specifice perioadei interbelice  și precizarea a două caracteristici ale acesteia; 
- precizarea a două practici politice din prima jumătate a secolului al XX-lea și prezentarea uneia dintre acestea; 
- menționarea unei ideologii politice care s-a impus în spațiul românesc în deceniul cinci al secolului al XX-lea; 
- prezentarea unui aspect cultural specific perioadei staliniste și menționarea unei forme de represiune împotriva celor 
care s-au opus acestei practici; 
- formularea unui punct de vedere referitor la consecințele funcționării regimului politic din România instaurat în 
deceniile opt-nouă ale secolului al XX-lea și susținerea acestuia printr-un fapt istoric. 

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidențierea relației cauză-efect, 
elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de 
spațiu precizată. 


