






Rezolvare
1. România
2. O informație legată de liderul sovietic este: „măsura de precauție 

de a menține un număr mare de trupe sovietice în Ungaria”
3. Liderul politic precizat în sursa A este Gheorghiu-Dej, iar în sursa 

B Nicolae Ceaușescu
4. Sursa A
5. Cauză: „pentru a aşeza relaţiile dintre ţările socialiste, dintre 

partidele comuniste pe baze cu adevărat marxist-leniniste”
Efect: „ trebuie, o dată pentru totdeauna, să se pună capăt 

amestecului în treburile interne ale altor state, ale altor partide”



6. Alte două practici politice totalitare din Europa de est sunt cenzura 
și cultul personalității liderului. După instalarea comunismului 
întreaga viață culturală a suferit o cenzurare masivă astfel încât să 
răspundă ideologiei marxist-leniniste. Astfel, întreaga operă literară 
anterioară regimului a fost interzisă sau rescrisă. Pentru a-și 
demonstra puterea, dictatorii comuniști au impus cultul 
personalității. Astfel, întreaga viață culturală trebuia adaptată 
pentru a-l proslăvi pe lider. Un exemplu concludent în acest sens îl 
reprezintă cazul lui Nicolae Ceaușescu care, după vizitele din Coreea 
de Nord și China a impus cultul personalității.

7. O caracteristică a democrației din Europa de Est în a doua jumătate 
a secolului XX este aceea că s-a revenit la pluripartidism după 
înlăturarea regimului comunist.







Rezolvare

1. Codrii Cosminului
2. Secolul XV
3. Domnul Moldovei este Ștefan cel Mare, iar măsura este că a 

întărit Sfatul Țării 
4. Două informații referitoare la relațiile Moldovei cu Ungaria 

sunt: „s-a confruntat militar cu Ungaria” și „între Moldova și 
Ungaria s-au încheiat tratate de alianță”.



5. Un punct de vedere referitor la relațiile Moldovei cu Imperiul 
Otoman este acela că acestea erau foarte încordate, 
ajungându-se și la conflicte militare. Îmi susțin punctul de vedere 
prin următoarele informații: „sultanul a trimis contra Moldovei o 
armată de 120000 de oameni” și „Ștefan, cu vreo 40000 de 
oameni, plus câteva mii de ardeleni și de polonezi, a reușit să 
obțină marea victorie de la Vaslui”.

6. Aflată într-un context politic dificil, între secolele al XII-lea și al 
XVI-lea, Transilvania a suferit modificări importante în ceea ce 
privește regimul politic. Un argument în acest sens îl reprezintă 
evenimentul din 1541, când Transilvania devine Principat 
autonom sub suzeranitate otomană. Dacă începând din secolul 
XII Transilvania se afla sub dominație maghiară, în secolul al 
XVI-lea, după ce Ungaria este învinsă de Imperiul Otoman, 
Poarta își exercită controlul în spațiul intracarpatic. Așadar, din 
cele arătate mai sus se poate aprecia că Transilvania a suferit 
schimbări importante în secolele XII-XVI.





Rezolvare

• Introducere:  Începând din secolul al XVIII-lea, în contextul 
războaielor ruso-austro-turce, Principatele Române suferă 
schimbări importante la nivelul organizării. Copiii boierilor, 
școliți în Occident aduc în țară idei moderne, concretizate prin 
mai multe proiecte politice.

• Punctul I: proiectele boierilor din 1791
• Punctul II: Constituția Cărvunarilor, Proclamația de la Padeș, 

Proiectele pașoptiste
• Punctul III: Războiul Crimeii, care a dus la Conferința de pace 

de la Paris și implicit la unirea Moldovei cu Țara Românescă



• Punctul IV: Reformele lui Al. I. Cuza
Din punctul meu de vedere, în perioada 1862-1865 
Principatele unite s-au consolitat datorită reformelor 
domnitorului Al. I. Cuza. În acest sens merită amintite reforma 
agrară și reforma învățământului, ambele promulgate în 1864, 
prin care țăranii au primit pământ și dreptul de a face primele 
patru clase obligatoriu și gratuit.
• Concluzie: În concluzie, în secolele XVIII-XIX statul român a 

trecut prin schimbări radicale. Dacă în secolul al XVIII-lea și 
începutul secolului următor elita țării a redactat mai multe 
proiecte politice care priveau modernizarea statului, prin 
dubla alegere a lui Al. I. Cuza statul român modern s-a 
consolidat.


