






Rezolvare:
1. Partidul Muncitoresc Român
2. O informație despre Armata Roșie prezentă în sursa A este: 

„Armata Roșie și armatele auxiliare ale Tratatului de la 
Varșovia invadează Cehoslovacia și ocupă Praga”.

3. Sursa A: Praga, Sursa B: Moscova
4. Sursa A
5. Cauză: „din cauza planificării economice în CAER”

Efect: „Între Bucureşti şi Moscova a început o confruntare”



6. Alte două practici politice totalitare din România comunistă 
sunt cenzura și cultul personalității liderului. După 
instalarea comunismului întreaga viață culturală a suferit o 
cenzurare masivă. În perioada stalinismului se observă o 
cenzurare accentuată și o rusificare a culturii. După ce 
Nicolae Ceaușescu preia puterea, chiar dacă erau permise 
mai multe lucrări, această cenzurare se menține. Cultul 
personalității în România postbelică începe cu Nicolae 
Ceaușescu care, după vizitele din Coreea de Nord și China a 
emis Tezele din Iulie prin care a îndreptat cultura spre partid 
și conducător.

7. Un principiu politic consactrat în constituția din 1991 este 
pluripartidismul.







Rezolvare

1. Bătălia de la Vaslui
2. Secolul XV
3. Domnitorul Moldovei precizat în sursa dată este Ștefan cel 

Mare, iar acțiunea: „Ștefan a căutat un loc potrivit de luptă, 
care să nu permită desfășurarea tuturor forțelor lui 
Soliman”.

4. Două informații referitoare la consecințele luptei de la 
Vaslui sunt: „a determinat retragerea turcilor” și „Urmărirea 
a durat aproape patru zile”



5. Un punct de vedere referitor la cauzele expediției militare 
otomane este acela că, după ce Ștefan cel Mare își consolidează 
scaunul, duce o politică antiotomană, concretizată în primul 
rând prin oprirea plății tributului. Din acest motiv a și fost atacat 
de Imperiul Otoman. Îmi susțin afirmația prin următoarele 
informații:„ Acesta, odată tronul consolidat, nu numai că 
refuzase să mai plătească tribut” și „prin campaniile sale 
repetate în Țara Românească”.

6. În secolul al XIV-lea, profitând de contextul internațional 
favorabil, Țara Românească și Moldova și-au câștigat 
independența prin lupte împotriva Regatului Maghiar. Totodată 
urmașii întemeietorilor au consolidat tinerele state prin ctitorirea 
primelor mitropolii și prin baterea monedei. Un argument în 
acest sens îl reprezintă crearea primei mitropolii în Țara 
Românească în 1359 la Curtea de Argeș și aducerea 
mitropolitului Iachint de Vicina. Așadar, se poate aprecia că în 
secolul XIV statele medievale românești se consolidează.





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: dorința boierilor de a crea un stat tampon
• Punctul II: Petițiunea-Proclamațiune, Proclamația de la Islaz
• Punctul III: Dubla alegere a lui Al. I. Cuza



• Punctul IV: Reformele lui Al. I. Cuza, aducerea prințului străin
Din punctul meu de vedere, în perioada 1864-1866 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. După ce în 1866 
Monstruasa Coaliție, formată din liberalii radicali și conservatori îl 
forțează pe Cuza să abdice, statul român se va consolida prin 
aducerea prințului străin și prin crearea primei constituții interne.
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 a reușit să se reformeze. În 1866, odată cu 
aducerea prințului Carol, România s-a înscris în rândul statelor cu 
valori democratice europene.


