
CONCURSUL NAȚIONAL  DE ISTORIE„VASILE PÂRVAN” 

FACULTATEA DE ISTORIE – 2022 

Proba scrisă – online – ISTORIE – Clasa a VIII-a 

 

 Timpul de lucru este de două ore. 

 Ambele subiecte sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I (40 puncte) 

 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

A. „...am dăruit și am hărăzit pomenitului voievod Balc, și prin el, lui Dragoș, Dragomir, și 
Ștefan frații lui buni și tuturor moștenitorilor și urmașilor lor, moșia numită Cuhea, ce se află 
în țara noastră a Maramureșului, trecute în mâinile noastre regești de la voievodul Bogdan și 
fiii săi, necredincioși înveterați ai noștri, pentru blestemata lor vină de necredință, din aceea 
că acel Bogdan și fiii săi, fulgrați de diavolul (...) i-a îndemnat de mai multe ori să se abată de 
la calea adevărului și de la statornicia credinței datorate – plecând pe ascuns din zisul nostru 
Regat al Ungariei- în pomenita noastră Țară Moldovenească, și s-au silit să o păstreze spre 
ofensa Maiestății Noastre..."(Diploma regală din 4 februarie 1365) 
 

B. „Basarab a venit pe o cale cu toată oastea sa, şi calea sucită şi de amândouă părţile cu râpe 
foarte înalte, era închisă împrejur, şi unde calea zisă era mai largă, acolo valahii în mai multe 
locuri o întăriseră cu şanţuri săpate împrejur. Iar regele şi toţi ai săi la aşa ceva întru adevăr 
nu s-au gândit. 

Mulţimea nenumărată a valahilor, sus pe râpi alergând din toate părţile, arunca săgeţi asupra 
oastei ungureşti care era în fundul căii de drum (...) unde, din pricina înghesuielii, cei mai 
sprinteni cai şi ostaşi cădeau în luptă...”(Cronica pictată de la Viena) 

 
1. Precizaţi secolul în care s-au desfăşurat evenimentele la care face referire sursa A.      4 puncte 
2. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).                       8 puncte 
3. Prezentaţi, pe baza sursei B, bătălia de la Posada.                                                         10 puncte 
4. Menţionaţi, având la bază sursa A, motivul care a dus la confiscarea moşiei Cuhea de către 

regalitatea maghiară.                                                                                                         6 puncte 
5. Prezentaţi două instituţii formate în Ţările Române în secolul al XIV-lea.                                12 puncte 

 

 



SUBIECTUL II (50 puncte) 

Elaboraţi în aproximativ două pagini, un eseu despre relaţiile daco-romane în secolele I-III d.Hr. având 
în vedere: 

(1)-menționarea unui factor extern care a favorizat întemeierea statului dac; 

(2)-precizarea a două conflicte daco-romane care au avut loc în a doua jumătate a secolului I  d.Hr.; 

(3)-prezentarea a două acţiuni la care a participat Decebal în primul deceniu al secolului al II-lea d.Hr.; 

(4)- menţionarea a doi factori ai romanizării; 

(5)-formularea unei opinii referitoare consecinţeleprocesului de romanizare a  geto-dacilor şi 
susținerea acesteia prin două argumente istorice.  

50 de puncte 
 
Notă! Se punctează utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea 
relației cauză-efect, respectarea limbajului istoric şi a succesiunii cronologice/logice a faptelor 
istorice şi încadrarea sintezei în limita de spațiu precizată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 

 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracțiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 

pentru lucrare la 10. 
 
SubiectulI                                                                                                                      40 puncte 

 
1. 4 punctepentru precizarea secolului al XIV-lea. 
2. 8 puncte pentruscrierea oricărei  relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).    
Exemplu:Cauză: din pricina înghesuielii,  
Efect: cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau în luptă...”  

3. 10 puncte pentru descrierea luptei de la Posada, utilizând minimum două informaţii din sursa 
B. (5 puncte pentru descrierea luptei de la Posada, utilizând doar o informație din sursa A) 

4. 6 puncte pentru menţionarea motivului, precizat în sursa A, care a dus la confiscarea moşiei 
Cuhea de către regalitatea maghiară. 
Exemplu de răspuns: trecute în mâinile noastre regești de la voievodul Bogdan și fiii săi, 
...pentru blestemata lor vină de necredință... plecând pe ascuns din zisul nostru Regat al 
Ungariei - în pomenita noastră Țară Moldovenească, și s-au silit să o păstreze spre ofensa 
Maiestății Noastre. 

5. 12 punctepentru prezentarea oricăror două instituţii formate în Ţările Române în secolul al XIV-lea: 
câte 2 puncte pentru menţionarea unei instituţii (2x2=4 puncte) 
câte 4 puncte pentru prezentarea fiecărei instituţii, oferind minimum 2 informații cu privire la aceasta 
(4x2=8 puncte) 
 

 
SUBIECTUL II                                                                                                               (50 de puncte) 

Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel : 
 
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre relaţiile daco-romane în secolele I-III-lea d.Hr.,  având în 
vedere: 

(1) 6 puncte pentru menționarea unui factor extern care a favorizat întemeierea statului dac; 

(2) 6 puncte pentru precizarea a două conflicte daco-romane care au avut loc în a doua jumătate a secolului I  
d.Hr., distribuite astfel: se acordă câte 3 puncte pentru fiecare conflict precizat (3x2= 6 puncte); 

(3)10 puncte pentru prezentarea a două acţiuni la care a participat Decebal în primul deceniu al secolului al II-
lea d.Hr., distribuite astfel: câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei acţiuni (2x2=4 puncte), câte 3 puncte 
pentru prezentarea fiecărei acţiuni oferind minimum 2 informații cu privire la acțiunea respectivă (3x2=6 
puncte); 

(4)6 puncte pentru menţionarea a doi factori ai romanizării, distribuite astfel: câte 3 puncte pentru menţionarea 
fiecărui factor (3x2=6); 



(5)12 puncte pentru formularea unei opinii referitoare consecinţele procesului de romanizare a  geto-dacilor şi 
susținerea acesteia prin două argumente istorice împărţite astfel: 6 puncte pentru formularea opiniei şi 6 puncte 
pentru susţinerea ei prin două argumente istorice (3 puncte pentru susținerea printr-un singur argument istoric).  

 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menționate – 10 puncte distribuite astfel: 

-2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 
1 punct pentru introducere/cuprins; cuprins/concluzii;  
0 puncte pentru text nestructurat; 
-3puncte pentruevidențierea relației cauză-efect, astfel încât compoziția să probezeînțelegerea 
procesului istoric;  
1 punct pentru prezenta parțială a relației cauză-efect;  
0 puncte pentru lipsa relației cauză-efect;  
-2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice; 
1 punct pentru respectarea parțială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;  
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;  
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric; 
1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric;  
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric; 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu; 
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spațiu.  
 

 

 

Total test 90 de puncte.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


