
CONCURS DE ISTORIE – „Vasile Pârvan” 
 FACULTATEA DE ISTORIE – 2022 

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

 
Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
SUBIECTUL I  (45 de puncte) 
 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 

 
A.„[În Italia] muncitorii îşi reiau lucrul în toamna lui 1920 şi în acel moment de acalmie, cu dorinţa 

de a declanşa o <contrarevoluţie preventivă>, mişcarea fascistă ia avânt. Aceasta fusese fondată în martie 
1919, la Milano, de Benito Mussolini, un fost socialist care fusese exclus din partid în 1914 pentru că 
propovăduise intrarea Italiei în război [...]. La începuturile sale, mişcarea este formată în primul rând din 
foşti combatanţi, din tineri ofiţeri şi din soldaţi ai trupelor de elită recent demobilizaţi şi pe care 
reîntoarcerea la viaţa civilă îi lasă dezorientaţi şi adeseori fără ocupaţie. [...] Ideologia şi programul 
mişcării sunt încă foarte neclare. Acestea constituie un amestec de teze împrumutate de la mişcarea 
naţionalistă şi de la sindicalismul revoluţionar, cu o puternică doză de demagogie menită să-i reunească 
pe toţi cei care aruncă pe umerii regimului <burghez> responsabilitatea greutăţilor cu care se confruntă. 
Până în toamna anului 1920, fascismul îşi păstrează caracterul de grupare destul de mică. Abia odată cu 
regresul marelui val revoluţionar acesta ia avânt, susţinut de subvenţiile marilor proprietari agrari şi ale 
anumitor medii industriale, pentru care el va reprezenta curând un instrument de teroare 
antirevoluţionară.” (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei). 
 

B. „Patru principii esenţiale domină structura regimului lui Mussolini. În primul rând [...]<primatul 
statului>care reprezintă totul, pe când cetăţeanul nu înseamnă nimic [...] În al doilea rând<primatul 
şefului>, simbolizat prin formula lapidară: <Il Duce are întotdeauna dreptate>. Pentru a pune înaplicare 
formula, instituţiile tradiţionale sunt golite de conţinutul lor (monarhia redusă la rolul dereprezentare, 
Senatul populat de fascişti) sau suprimate, precum Camera Deputaţilor, care este înlocuită,în octombrie 
1938, de Camera fasciştilor şi de corporaţii, în timp ce toată puterea este concentrată înmâinile Ducelui, 
simultan şef al guvernului, ministru al corporaţiilor şi şeful armatelor. În al treilea rând,<primatul 
partidului>identificat cu statul. [...] În fine, prin presă [...], prin radio, prin cinema şi prin afişeregimul se 
străduieşte să suprime orice spirit critic ca să facă din fiecare cetăţean un soldat perfect alfascismului, gata 
să asigure <primatul naţiunii>, ridicând Italia pe primul loc al puterilor europene.“ (P.Thibault, Istoria 
universală) 
 
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi o instituție politică precizată în sursa B.  4 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la membrii mișcării fasciste.  4 puncte 
3. Menţionaţi liderul politic și spațiul istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.  8 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că programul mișcării  
fascisteeste neclar.  5 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 
fiecăreiadintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).  9 puncte 
6. Prezentaţi alte două regimuri politice din Europa contemporană, în afara celui la care se  
referă surseledate.  10 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a unei alte forme de organizare statală din Europa contemporană, în 
afaracelei la care se referă sursa B.  5 puncte 
 



 
 
SUBIECTUL II  (45 de puncte) 
 
Elaborați, în aproximativ 2 pagini, un eseu despre Uniunea Europeană, având în vedere: 
(1) – prezentarea unei acțiuni desfășurate pentru constituirea unității europene. 
(2) – menționarea a două cauze și a unei consecințe ale implicării oamenilor politici vest-europeni în 
proiectul constituirii Uniunii Europene. 
(3) – prezentarea a două asemănări în evoluția economică a unor țări din Europa Occidentală din deceniul 
șapte al secolului XX. 
(4) – prezentarea unei constante în desfășurarea faptelor istorice care au dus la crearea Europei Unite 
(5) – argumentarea, prin două fapte istorice relevante, a unui punct de vedere referitor la acțiunile prin 
care se realizează tranziția de la statul totalitar la statul democratic la finalul secolulului XX. 
 
Notă: 
Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză-
efect, argumentarea unui punct de vedere (prezentarea faptelor istorice relevante, utilizarea conectorilor 
care exprimă cauzalitatea și concluzie), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și 
încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCURS DE ISTORIE – FACULTATEA DE ISTORIE – 2022 

Proba scrisă – online – ISTORIE – Clasa a XI-a 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 
 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu, care se adaugă la Subiectul I. Nota finală se calculează prin împărțirea 

la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I_________________________________________ (45 de puncte) 
 
1. 4 puncte pentru precizarea oricărei instituții politice din sursa B 
Răspuns: Senat/Camera Deputaților 
      O instituție precizată în sursa B este Senatul/Camera Deputaților 
 
2. 4 puncte pentru precizarea oricărei informații referitoare la membrii mișcării fasciste din sursa A 
Răspuns: „...mişcarea este formată în primul rânddin foşti combatanţi, din tineri ofiţeri şi din soldaţi ai 
trupelor de elită recent demobilizaţi...“. 
Variantă: O informație referitoare la membrii mișcării fasciste, din sursa A, este aceea că ,,mişcarea este 
formată în primul rânddin foşti combatanţi, din tineri ofiţeri şi din soldaţi ai trupelor de elită recent 
demobilizaţi...“. 
 
3. Câte 4 puncte pentru menționarea liderului politic la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 
    Câte 4 puncte pentru menționarea spațiului istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 
 
Răspuns: liderul politic: Mussolini. 
Variantă: Liderul politic menționat atât în sursa A, cât și în sursa B este Mussolini. 
 
Răspuns: Spațiul istoric: Italia 
Variantă:Spațiul istoric menționat atât în sursa A, cât și în sursa B este Italia. 
 
4. 5 puncte pentru precizarea literei corespunzătoare care susţine că programul mișcării fascisteeste 
neclar 
 
Răspuns: Litera A 
Variantă: Litera corespunzătoare sursei care susţine că programul mișcării fascisteeste neclar este A. 
 
5.Câte9 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 
 
Răspuns.Cauză: „... regimul se străduieşte să suprime orice spirit critic...“. 
Efect: „...ca să facă din fiecare cetăţean un soldat perfect alfascismului...“ 
Variantă: O cauză este faptul că „... regimul se străduieşte să suprime orice spirit critic...“. 
                Un efect este că se urmărește „...ca să facă din fiecare cetăţean un soldat perfect 
alfascismului...“ 
 
6. Câte 2 puncte pentru numireaoricăroralte două regimuri politice din Europa contemporană, în afara 
celui la care se referă surseledate (2 X 2 = 4 puncte) 



Câte 3 puncte pentru prezentarea(oferind minimum două informații) oricăroralte două regimuri politice 
din Europa contemporană, în afara celui la care se referă surseledate. (3 X 2 = 6 puncte) 
 
7. Câte2 puncte pentru menționarea unei alte forme de organizare statală din Europa contemporană 
Câte3 puncte pentru menționarea unei caracteristici a formei de organizare statală din Europa 
contemporană menționate. 
 
 
SUBIECTUL II_________________________________________  (45 de puncte) 
Informația istorică – 35 puncte distribuite astfel: 
 
(1)-2 puncte pentru menționarea oricărei acțiuni desfășurate pentru constituirea unității europene;  
3 puncte pentru prezentarea oricărei acțiuni menționate, prin evidențierea relației de cauzalitate și 
utilizarea unui exemplu / a unei caracteristici; 
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu / a unei caracteristici referitoare al acțiunea  menționată. 
 
(2) - Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei cauze a implicării oamenilor politici vest-europeni în 
proiectul constituirii Uniunii Europene; (2p X 2 = 4p) 
2 puncte pentru menționarea a oricărei consecințe a implicării oamenilor politici vest europeni în 
proiectul constituirii Uniunii Europene. 
 
(3) - Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei asemănări în evoluția economică a unor țări din Europa 
Occidentală din deceniul șapte al secolului XX. (2p X 2 = 4p); 
        Câte 3 puncte pentru prezentarea oricărei asemănări în evoluția economică a unor țări din Europa 
Occidentală din deceniul șapte al secolului XX. (3p X 2 = 6p); 
                    Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu / a unei caracteristici referitoare al 
acțiunea  menționată.  
 
(4) - 2 puncte pentru menționarea oricărei constante în desfășurarea faptelor istorice care au dus la 
crearea Europei Unite; 
3 puncte pentru prezentarea oricărei constante în desfășurarea faptelor istorice care au dus la crearea 
Europei Unite; prin evidențierea relației de cauzalitate și utilizarea unui exemplu / a unei caracteristici; 
1 punctpentru utilizarea doar a unui exemplu / a unei caracteristici referitoare al acțiunea  menționată. 
 
(5) – Câte 2 puncte pentru menționarea fiecărui fapt istoric; (2x2=4p) 
         3 puncte prezentarea tranziției de la statul totalitar la statul de drept;  
2 puncte pentru precizarea unui punct de vedere referitor la acțiunile prin care se realizează tranziția de la 
statul totalitar la statul democratic la cumpăna secolulului XX. 
 
Ordonarea și exprimarea ideilor menționate – 10 puncte distribuite astfel: 

o 2 puncte pentru structurarea textului (introducere – cuprins – concluzie); 
 1 punct pentru introducere – cuprins / cuprins – concluzie; 

o 3 puncte pentru evidențierea relației cauză-efect, astfel încât analiza să probeze înțelegerea 
procesului istoric; 
 1 punct pentru prezența parțială a relației cauză-efect; 

o 2 punctepentru respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice; 
 1 punct pentru respectarea parțială a succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice; 

o 2 punctepentru utilizarea limbajului istoric; 
 1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric; 

o 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 


