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Cuvânt - înainte

Patru colegi cu mare experienţă didactică vă propun în paginile care urmează un inedit
demers privind examenul de bacalaureat, disciplina istorie, pentru sesiunile care se vor
desfăşura în vara şi toamna anului 2015. Excelent instrument de lucru pentru elevi şi pen-
tru profesori, lucrarea reprezintă, atât la nivelul concepţiei, cât şi al conţinutului, o noutate.

Culegerea cuprinde un număr de zece sinteze şi scheme pe temele din programa de
bacalaureat, modele de subiecte pentru fiecare temă din programă (S1, S2 şi S3 la o
temă, de exemplu „Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc”), toate va-
riantele extrase pentru sesiunile din anii 2012, 2013, 2014, precum şi un exemplu de re-
zolvare pentru una dintre variantele extrase.

Respectând prevederile programei de bacalaureat, sintezele au fost realizate ţinând
seama atât de competenţele specifice cerute de documentul mai sus menţionat, cât şi de
cerinţele de evaluare generale impuse de instituţia de resort.

Modelele de subiecte realizate pe fiecare temă sunt o noutate în domeniul lucrărilor
de acest gen. Aceste modele pot fi asamblate, în teste, la clasă, de către fiecare profesor,
în funcţie de nivelul elevilor şi de parcurgerea materiei.

Variantele de teste examinate anul trecut, prezente în lucrare, au rolul, pe de o parte, de
a- i obişnui pe elevi cu modelul cerut de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, pe de altă
parte, de a le indica nivelul de exigenţă cerut de acest examen. Rezolvarea care însoţeşte unul
din teste le explică elevilor modul în care pot fi abordate aceste probe, uşurând înţelegerea
rezolvării şi ajutând, implicit, la învăţarea coerentă şi logică a materiei de examen. 

Realizată într- o concepţie grafică potrivită scopului propus, lucrarea permite cititori-
lor o lecturare uşoară şi o utilizare eficientă, în vederea atingerii scopului propus.

Felicitând autorii pentru demersul întreprins, editura pentru încurajarea şi susţinerea
acestei întreprinderi şi pe cititori pentru alegerea făcută, autorul acestor rânduri le doreşte
candidaţilor la examenul de bacalaureat din vara şi toamna anului 2015 mult succes!

Prof. dr. Doru Dumitrescu





PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA ISTORIE,
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2015

În cadrul examenului de bacalaureat 2015 istoria are statut de disciplină obli-
gatorie, la proba C, pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz,
pentru filiera vocaţională.

Proba de examen la istorie este o probă scrisă cu durata de 3 ore.

COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric.
1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise.
1.3. Evidenţierea relaţiei cauză– efect într- o succesiune de evenimente sau procese is-

torice.
1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.

2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice

2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr- un mesaj.
2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate. 

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de
vedere.

3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra eveni-
mentelor şi proceselor istorice.

3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sur-
sele istorice.

4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru
rezolvarea de probleme

4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric.
4.2. Construirea de sinteze tematice.
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DOMENII DE CONŢINUT/CONŢINUTURI

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

– Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

– Secolul al XX- lea între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în
România şi în Europa.

– Constituţiile din România.

C. STATUL ŞI POLITICA 

– Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX– XVIII).
– Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele

XVIII– XX).
– România postbelică. Stalinism, naţional- comunism şi disidenţă anticomunistă.

Construcţia democraţiei postdecembriste.

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

– Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile mo-
dernităţii.

– România şi concertul european; de la „Criza orientală” la marile alianţe ale seco-
lului al XX- lea.

– România în perioada Războiului Rece.

Manualele de istorie valabile în anul şcolar 2014–2015

– Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII- a, Editura Corvin, Deva.
– Alexandru Barnea (coord.), Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Vasile Aurel Manea, Istorie.

Manual pentru clasa a XII- a, Editura Corint, Bucureşti.
– Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII- a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti.
– Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII- a, Editura Corint, Bucureşti.
– Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Relu Stoica, Octavian

Osanu, Emil Poamă, Istorie. Manual pentru clasa a XII- a, Editura Gimnasium, Târgovişte.
– Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare,

Istorie. Manual pentru clasa a XII- a, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti.
– Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII- a, Editura Niculescu ABC,

Bucureşti.
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Partea I

VARIANTE DE SUBIECTE EXTRASE 
LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, 
DISCIPLINA ISTORIE, 2012–2014

Examenul de bacalaureat 2012
Proba E. c)

Proba scrisă la istorie
Varianta 9

Filiera teoretică • profil umanist, toate specializările. Filiera vocaţională • profil ar-
tistic, toate specializările; • profil sportiv, toate specializările; • profil pedagogic,
specializările: bibliotecar- documentarist, instructor- animator, instructor pentru
activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; • profil ordine şi securitate publică (licee
ale M.A.I.), specializarea ştiinţe sociale; • profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Subiectul I (30 de puncte)

Citiţi cu atenţie sursele de mai jos:

A. „În politica externă (domnitorul) Şerban Cantacuzino se îndreaptă, încă de la asediul
Vienei, spre legături cu Imperiul Austriac […]. Planurile sale politice se îndreptau spre
ideea unei răscoale generale antiotomane în Peninsula Balcanică. […] Dacă răscoala an-
tiotomană balcanică nu devine o realitate, succesele armatelor imperiale din 1688 sunt
de natură să contribuie la hotărârea de acceptare a suzeranităţii austriece pe baza princi-
piilor programului său de guvernare. Le reafirmă în tratativele cu Curtea vieneză, ac-
centuând ideea de independenţă a Ţării Româneşti, autoritatea internă absolută, libertatea
religioasă, respectarea vechilor obiceiuri ale ţării şi restituirea raialelor. Austriecii nu au
fost dispuşi să accepte integral acest program, fiind în politica faţă de Ţara Românească
partizanii regimului nobiliar. Recunoscând însă independenţa, pe această bază, Şerban
Cantacuzino trimite o delegaţie solemnă pentru a încheia alianţa.”

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României)
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B. „Pentru a contracara pericolul reprezentat de tendinţele anexioniste ale Poloniei asu-
pra Moldovei domnitorul Constantin Cantemir (1685–1693) a încheiat un tratat secret cu
austriecii (1690), pentru a se ridica împreună împotriva turcilor, atunci când imperialii
vor ajunge la Brăila. Fiul acestuia, Dimitrie Cantemir (1710– 1711), a fost ridicat de turci
pe tronul Moldovei, în speranţa că va bloca avansul teritorial al Rusiei. Acesta însă, con-
vins de declinul ireversibil al imperiului, impresionat de ascensiunea politică şi militară
a Rusiei, victorioasă în războiul nordic, a încheiat cu aceasta un tratat politic. […] Lip-
sită de pregătirea militară corespunzătoare, Rusia a fost înfrântă în bătălia de la Stănileşti
(1711). Consecinţele pentru ambele ţări extracarpatice au fost considerabile. […]
Modificarea raportului de forţe militare şi politice au determinat Poarta să introducă în
Moldova (în 1711) şi în Ţara Românească (în 1716) un regim politic de o mai severă su-
praveghere, cel fanariot.”

(Gh. Platon în Istoria românilor, tratat)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi bătălia precizată în sursa B. 2 puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa A. 2 puncte
3. Numiţi câte un domnitor precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că unul din-

tre principiile programului de guvernare susţinut de domnitor este independenţa
ţării. 3 puncte

5. Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate în relaţie cauză– efect, selectate
din sursa B. 7 puncte

6. Prezentaţi două conflicte la care au participat românii în secolele XIV– XVI.          
6 puncte

7. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni diplomatice în care sunt implicaţi con-
ducători politici din spaţiul românesc în secolele XIV– XVI. 4 puncte

Subiectul al II- lea (30 de puncte)

Citiţi cu atenţie sursa de mai jos:

„La 11 iulie (1866), cei 91 de deputaţi au aprobat în unanimitate Constituţia pe care
Carol a promulgat- o în ziua următoare.

[…] Constituţia de la 1866 […] limita prerogativele domnitorului la cele ale unui
monarh constituţional, prevedea o guvernare reprezentativă, îi făcea pe miniştri răspun-
zători pentru actele lor şi consolida principiul separării puterilor. Consemna, de aseme-
nea, pe larg drepturile şi libertăţile cetăţenilor, cărora le era de aici înainte garantată
egalitatea în faţa legii, libertatea deplină a conştiinţei, a presei, a adunărilor publice, drep-
tul de asociere, inviolabilitatea domiciliului şi a persoanei împotriva oricăror perchezi-
ţii şi arestări arbitrare. Exercitarea acestor drepturi în timp, în ciuda încălcării lor
ocazionale de către autorităţi, a adus un număr mai mare de persoane în procesul politic
şi, asigurând liberul schimb de idei, în special prin intermediul presei, a contribuit în
mare măsură la formarea unei opinii publice democrate. […] Sistemul parlamentar
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instituit în 1866 diferea în unele privinţe importante de cel asigurat prin Statutul lui (Ale-
xandru Ioan) Cuza. […] Legislativul bicameral prevăzut prin Statut a fost menţinut, dar
noul Senat era acum un organism ales, nu numit. […] Legislativul a câştigat, de aseme-
nea, dreptul de a […] interpela miniştrii.”

(K. Hitchins, România 1866– 1947)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi domnitorul care a condus pe baza statutului precizat în sursa dată.
2 puncte

2. Precizaţi, pe baza sursei date, un principiu de guvernare înscris în legea funda-
mentală. 2 puncte

3. Menţionaţi conducătorul politic şi legea fundamentală promulgată de acesta în
1866, la care se referă sursa dată. 6 puncte

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la legislativ. 6 puncte
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la drepturile şi libertă-

ţile cetăţenilor, susţinându- l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte
6. Argumentaţi, printr- un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român

modern s- a consolidat prin participarea la relaţiile internaţionale de la începutul
secolului al XX- lea. (Se punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utiliza-
rea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia.) 4 puncte

Subiectul al III- lea (30 de puncte)

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre politica promovată de
România în perioada postbelică, având în vedere:

– menţionarea câte unei acţiuni desfăşurate în politica internă din perioada stalinis-
mului, respectiv din perioada naţional- comunismului, şi precizarea unei asemănări
între acestea;

– prezentarea unui fapt istoric desfăşurat de România în cadrul Războiul Rece şi men-
ţionarea unei consecinţe pentru statul român;

– menţionarea unei cauze a înlăturării regimului politic din perioada naţional- comu -
nismului;

– formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din 
România în a doua jumătate a secolului al XX- lea 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 (pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succe -
siunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spa-
ţiu precizată.
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