
Barem de corectare 

 

Comp. Item Barem Pun

cte 

I 1 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment istoric indicat corect, despre care se vorbeşte 

în sursele propuse 

Variante de răspunsuri acceptate: 

 Sursa A: Cenzura sovietică din R.S.S. Moldovenească în anii ’70 ai 

secolului al XX-lea. 

  Activitatea Cenzurii sovietice  în R.S.S. Moldovenească pe parcursul 

deceniului şapte al sec. al XX-lea 

 Sursa B: Semnarea, în aprilie 1949, a Tratatului Atlanticului de Nord 

 Tratatul Atlanticului de Nord 

 

2p. 

 2 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect 

Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect 

Variante de răspuns acceptate: 

aprilie 1949-  semnarea Tratatului Atlanticului de Nord 

1952- în componenţa Tratatului Atlanticului de Nord au aderat Grecia şi Turcia 

1955- - în componenţa Tratatului Atlanticului de Nord a aderat R.F. Germană 

1999- au fost admise în NATO Polonia, Ungaria şi Cehia. 

2004 –au fost admise în NATO Letonia, Lituania, Estonia, Slovacia, Romania si 

Bulgaria 

 

1 punct pentru construcţia corectă a axei timpului 

3 puncte pentru plasarea corectă pe axa timpului 

 

3 p. 

3 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1p 

3 p. 

 3 1 punct pentru indicarea corectă a hotarelor teritoriului  indicat în  

Sursa A.  

1 punct pentru indicarea corectă prin haşurare a teritoriului ..  

1 punct pentru indicarea corectă a denumirii -  

1 punct pentru indicarea corectă a capitalei  

La completarea legendei:  
1 punct pentru indicarea simbolului folosit.  

1 punct pentru indicarea denumirii statului haşurat./  

1 punct pentru simbolul folosit în indicarea capitalei.  

1punct pentru explicarea simbolului folosit în denumirea capitalei  

 

1 p. 

 

1 p 

1 p 

1 p 

 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

 4 Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu:  
1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric în care a fost implicată (a 

avut influenţă) personalitatea nominalizată sau prezenţa unei simple constatări  

1 punct pentru argumentarea/ explicarea rolului personalităţii în evenimentul 

istoric numit  

 
 

6 p. 

 5. Cîte 2puncte pentru fiecare termin explicat corect în sursa B 4 p. 

 6.. Enunţul va fi apreciat cu:  

1 punct pentru formularea enunţului cu sintagma evidenţiată,  

1punct pentru conţinutul istoric al enunţului alcătuit.  

1 punct pentru referirea făcută în enunţ la tema documentului 

 

6 p. 

 7. Fiecare aspect va fi apreciat cu:  
1 punct pentru indicarea/ nominalizarea/ constatarea consecinţei nominalizate SAU 

prezenţa unei simple constatări; 

 1 punct pentru prezentarea argumentată / prezenţa explicaţiei  

 

12 p. 



 8. 2 puncte pentru prezentarea relaţiei cauză-efect.  

2 puncte pentru argumentarea relaţiei cauză-efect.  

Cîte 1 punct pentru utilizarea noţiunilor istorice specifice/adecvate proceselor 

descrise. (utilizarea a cel puţin două noţiuni istorice).  

2 puncte pentru cel puţin 2 date cronologice utilizate.  

2 puncte pentru încadrarea unei 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. 

 9. 2 puncte pentru expunerea subiectului în relevanţă tematică.  

2 puncte pentru abordarea logică a tematicii.  

2 puncte pentru evidenţierea relaţiilor de cauzalitate.  

1 punct pentru prezentarea spaţiului desfăşurării 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 puncte pentru 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 

 

 

 
 

 


