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BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
•  Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord 

cu ideile precizate în barem. 
 

SUBIECTUL I (20 de puncte) 
 

Câte 5 puncte pentru completarea fiecărui spaţiu liber cu termenul corespunzător. 
                (5p x 4 = 20p) 
 

SUBIECTUL II         (50 de puncte) 
 

1. Câte 5 puncte pentru numirea, pe baza textului, a fiecăruia dintre cei doi generali români.   
    (5p x 2 = 10p) 

2. Câte 5 puncte pentru oricare dintre răspunsurile corespunzătoare fiecărei date:  
•  11 iulie 1917 – „a început Bătălia de la Mărăşti”; „a început Bătălia de la Mărăşti, prin atacul 

desfăşurat de Armata 2 română”; „a început Bătălia de la Mărăşti, prin atacul desfăşurat de 
Armata 2 română împotriva trupelor germane”; „a început Bătălia de la Mărăşti, prin atacul 
desfăşurat de Armata 2 română împotriva trupelor germane şi austro-ungare”. 

•  24 iulie 1917 – „a început atacul armatelor germane la Mărăşeşti”. 
•  9 august 1917 – „românii împreună cu ruşii au blocat înaintarea armatelor Puterilor 

Centrale”, „la Oituz, românii împreună cu ruşii au blocat înaintarea armatelor Puterilor 
Centrale.”                       (5p x 3 = 15p) 

3. Câte 5 puncte pentru menţionarea, pe baza textului, a oricăror două asemănări între luptele 
desfăşurate, în Moldova, în 1917, de Armata 1 română, respectiv, de Armata 2 română. 
                               (5p x 2 = 10p) 

4. 5 puncte pentru menţionarea, pe baza textului, a oricărei deosebiri dintre luptele desfăşurate 
de Armata 1 română, respectiv, de Armata 2 română, în 1917. 

5.   3 puncte pentru numirea alianţei alături de care România a intrat în războiul pentru întregirea 
naţională, în 1916; 
3 puncte pentru menţionarea oricărei acţiuni prin care românii şi-au constituit statul naţional 
unitar (1918), în afara participării la războiul pentru întregirea naţională a României;       
3 puncte pentru precizarea oricărui eveniment desfăşurat în anul 1923 prin care s-a 
consolidat statul român. 

   1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu precizată. 
 

SUBIECTUL III (20 de puncte) 
 

Câte 5 puncte pentru oricare propoziţie/ frază referitoare la istoria românilor construită  cu 
fiecare dintre termenii istorici din lista dată.               (5p x 4 = 20p)  

 
Total test 90 de puncte.                 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 

 
  


