






Rezolvare

1. Greva minerilor
2. O informație referitoare la gospodăriile colective este:  

„Pământurile confiscate [...] au fost comasate fie pentru a 
crea gospodării de stat, fie gospodării colective”

3. Sursa A: Miliția, sursa B: Securitatea
4. Sursa A
5. Cauză: „A fost deschisă o anchetă pentru a se afla cine a 

fost la originea grevei”
Efect: „în lunile următoare câțiva mineri au fost trimiși în 

alte zone miniere”.



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 asemănare între regimurile democrate din Europa de est 
este pluripartidismul.







Rezolvare:

1. Alexandru Ioan Cuza
2. Secolul XIX
3. Documentul înternațional este: Tratatul de pace de la Paris. 

Prevederea: „a mai stabilit consultarea populaţiei celor 
două principate în privinţa [...] organizării lor”.

4. Două informații referitoare la solicitările românilor sunt: „ au 
cerut unirea Moldovei și Țării Românești într-un singur stat 
numit România” și „condus de un prinţ aparținând unei 
dinastii europene”



5. Un punct de vedere referitor la atitudinea marilor puteri față de 
constituirea unui stat român este acela că au privit cu ostilitate 
dorința românilor de unire, fiecare având însă motive distincte. 
Îmi susțin punctul de vedere prin următoarele informații: 
„Istanbulul și Londra [...] îl considerau un pas al moldo-
muntenilor spre independenţă” și „Viena se temea de atracţia pe 
care el avea să o exercite asupra românilor din Imperiul 
austriac”.

6. Proiectele politice, în special cele pașoptiste au avut un rol foarte 
important în crearea statului român modern, întrucât au 
reprezentat puntea de legătură între societatea medievală și 
cea modernă. Multe din prevederile acestor proiecte au fost puse 
în practică în următorii ani. Un argument în acest sens îl 
reprezintă Proclamația de la Islaz care cerea împroprietărirea 
țăranilor. Această cerere va fi pusă în practică de Alexandru 
Ioan Cuza în 1864. Așadar, revoluția de la 1848 a avut un rol 
determinant în crearea statului român modern.





Rezolvare
• Introducere:  Romanitatea unui neam este dată de descendența 

acestuia din poporul roman. Popoarele cucerite de Imperiul 
Roman erau supuse unui proces complex de schimbare a 
caracteristicilor numit romanizare. Prin romanizarea dacilor și prin 
interpunerea masei slave, la sfârșitul secolului al VIII lea se poate 
vorbi despre constituirea unui popor romanic: poporul român.

• Punctul I: Scrierile cronicarilor români Miron Costin, Dimitrie 
Cantemir

• Punctul II: B.P. Hașdeu, A.D. Xenopol
După cucerire, dacii au fost supuși unui proces de romanizare
După Retragerea Aureliană, la nord de Dunăre a rămas o parte 
însemnată a populației daco-romane
• Punctul III: În secolul XX, odată cu dezvoltarea arheologiei s-au 

descoperit mai multe izvoare istorice care confirmă existența unui 
popor romanizat la nord de Dunăre (Vasile Pârvan)



• Punctul IV: 
Din punctul meu de vedere și în perioada totalitarismului au 
apărut teorii false cu privire la romanitatea românilor. De 
exemplu, în timpul stalinismului Mihail Roller, în Manualul de 
istorie exagera rolul slavilor în procesul de etnogeneză.
Concluzie: În concluzie, romanitatea românilor a stârnit de-a 
lungul istoriei mai multe confruntări de ordin intelectual. Având 
interese politice, mai mulți istorici au falsificat romanitatea 
românilor. 


