
 

Barem de corectare 

Clasa a XII-a, profil umanist 

Compar-

timentul  

Item  Barem  Puncte  

I. 1. Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment  identificat corect, la care se referă 

documentul 

Variante de răspuns acceptate: 

Adoptarea Declaraţiei de independenţă a R. Moldova. 

Sfîrşitul războiului rece / căderea regimurilor comuniste în statele din Europa 

Centrală şi de Est. 

2 p. 

2. Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect, ce se încadrează în cerinţa 

prezentă în item. 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.  

 Variante de răspunsuri acceptate 

1991 – R. Moldova aderă la CSI 

1992 – Războiul din Transnistria 

1994 – aprobarea Constituţiei R. Moldova 

Se acceptă şi alte date, legate de politica de democratizare şi de trecere la 

economia de piaţă. 

3 p. 

 

3 p. 

 

 

 

 

 

3. Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect. 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect. 

Variante de răspunsuri acceptate: 

1989 - demolarea zidului de la Berlin 

1990 – Forul de la Paris, elaborarea Cartei pentru o nouă Europă 

1990 – Unirea celor două Germanii 

1991 – destrămarea U.R.S.S.- ului 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe segmentul de axă 

cronologică.  

1 punct pentru construirea segmentului de axă cronologică;  

2 p. 

2 p. 

 

 

 

 

 

2 p. 

 

1p. 

4. 1 punct pentru numirea corectă a personalităţii. 

Variante de răspunsuri acceptate: 

Mircea Snegur, Grigore Vieru, Ion Hadîrcă, Dumitru Matcovschi. 

Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu: 

Cîte1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric, în care a fost implicată (a 

avut influenţă) personalitatea sau prezenţa unei simple constatări. 

Cîte 1 punct pentru argumentarea  rolului personalităţii în evenimentul istoric 

nominalizat. 

1 p. 

 

 

 

3 p. 

 

3 p. 

 

5. 1 punct pentru marcarea corectă a hotarelor  statului; 

1 punct pentru haşurarea teritoriului statului; 

1 punct pentru prezenţa inscripţiei denumirii statului, sublinierea denumirii; 

1 punct pentru marcarea capitalei  statului, sublinierea denumirii; 

La completarea legendei: 

1 punct pentru indicarea simbolului folosit pentru marcarea hotarelor ; 

1 punct pentru indicarea simbolului folosit pentru marcarea teritoriului ; 

1 punct pentru notarea  denumirii statului haşurat; 

1 punct pentru indicarea simbolului  folosit pentru marcarea capitalei;  

Variante de răspunsuri acceptate: 

Polonia, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Germania; 

 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

1 p. 

6. Fiecare enunţ va fi apreciat cu: 
1 punct pentru formularea enunţului cu sintagma evidenţiată;; 

1 punct pentru formularea enunţului cu caracter istoric;  

1 punct pentru referinţa la  importanţa evenimentelor reflectate în surse. 

 

 

2 p. 

2 p. 

2 p. 



7. Fiecare consecinţă  va fi apreciată cu: 

1punct pentru indicarea corespunzător domeniului solicitat ; 

1punct pentru numirea corectă a consecinţei; 

1 punct pentru explicarea / argumentarea consecinţei  indicate  
 

 

4 p. 

4p. 

4p. 

 

II 8. 2 puncte pentru prezentarea  relaţiei cauză-efect.  

2 puncte pentru argumentarea relaţiei de cauzalitate stabilită. 

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/adecvate proceselor 

descrise (utilizarea a cel puţin 2 noţiuni istorice). 

2 puncte pentru plasarea corectă a evenimentelor/fenomenelor/ proceselor expuse 

în timpul istoric ( cel puţin 2 date cronologice utilizate corect şi adecvat). 
Cîte 1 punct pentru încadrarea personalităţilor istorice, care şi-au adus aportul la 

evenimentele/ procesele descrise (2 personalităţi istorice). 

2 puncte pentru formularea concluziei. 

2 puncte pentru argumentarea concluziei. 

2 p. 

2 p. 

2 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

2 p. 

III 9. 2 puncte pentru expunerea subiectului în relevanţă tematică.  

2 puncte pentru abordarea logică a tematicii (prezenţa introducerii, cuprinsului, 

încheierii/ concluzii ). 

2 puncte pentru evidenţierea relaţiilor de cauzalitate. 

1  punct pentru prezentarea spaţiului de desfăşurare a evenimentelor. 

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/adecvate evenimentelor 

descrise (utilizarea a cel puţin două noţiuni istorice). 

Cîte 1 punct pentru indicarea personalităţilor istorice adecvate subiectului (cel 

puţin două personalităţi istorice). 

Cîte 1 punct pentru fiecare dată cronologică corect utilizată  (prezenţa minimum a 

două date cronologice). 

2 puncte pentru formularea concluziei . 

2 puncte pentru argumentarea concluziei. 

2 punct prezenţa opiniei proprii argumentate. 

1 punct pentru respectarea volumului. 

2 p. 

2 p. 

 

2 p 

1 p. 

2 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

2 p. 

2 p. 

1 p. 

  Total: 82 p. 

 


