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Model pentru examenul de transfer 2020 

Istorie 

clasa a XII-a 

 

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru 

este de 90 de minute. 

 

SUBIECTUL I                                                                                 (70 de puncte) 

A. „Esenţa succesului fascismului constă în acţiunile sale teroriste ce au urmat 

tulburărilor sociale care agită Italia în 1920 (…). «Marşul asupra Romei» are drept scop 

preluarea puterii. Această demonstraţie deloc înspăimântătoare ar fi putut fi curmată dacă 

regele ar fi ordonat acest lucru armatei. Dar Victor Emanuel III, vrând să «evite o baie de 

sânge», dar de fapt forţat de cei care solicitau o «soluţie Mussolini», îşi asumă răspunderea de 

a-l desemna pe liderul fasciştilor să formeze guvernul (30 octombrie 1922).”   

(A. Carol, J. Garrigues, M. Ivernel, Dicţionar de istorie a 

secolului XX) 

B. „Stalin s-a bucurat de triumful Wermacht-lui asupra Franţei (…). Era de părere că 

prăbuşirea democraţiilor îi consolida pretenţiile la compensaţii în plus în Europa de Est şi de 

Nord, primite în schimb pentru că îi dădea lui Hitler mână liberă în Occident şi în Africa (…). 

Aşadar, când Molotov s-a dus la Berlin, la 12-13 noiembrie 1940, ca să aducă la zi pactul 

sovieto-nazist, Stalin i-a spus să pretindă, ca cerinţe de bază, ca Finlanda, România şi 

Bulgaria, plus strâmtorile din Marea Neagră, să fie alocate sferei de influenţă sovietice, iar ca 

cerinţe ultime, Ungaria, Iugoslavia, vestul Poloniei, Suedia şi o parte din ieşirile la Marea 

Baltică. La un loc, nu diferă foarte mult de ceea ce a cerut Stalin, şi în majoritatea cazurilor a 

obţinut, în urma victoriei, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial .”    

     (P. Johnson, O istorie a lumii moderne, 1920-2000) 

 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe 

1. Numiţi  evenimentul militar la care se referă sursa B.    3 puncte                        

2. Precizaţi  regimul politic din sursa A.      3 puncte                 

3. Menționați câte un spaţiu istoric din sursa A, respectiv din sursa B.  8 puncte 

4. Formulaţi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la „pretenţiile” liderului sovietic, 

susţinându-l cu o informaţie selectată din sursă.     10 puncte  

5. Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate în relaţie cauză-efect, selectate din sursa 

A.                                                                                                                 6 puncte 

6. Prezentaţi două fapte istorice desfăşurate în relaţiile internaţionale în prima jumătate a 

secolului al XX-lea, altele decât cele la care se referă sursa B.                20 puncte                                                                                  

7. Menţionaţi două ideologii totalitare prezente în Europa în prima jumătate a secolului al 

XX-lea, altele decât cele la care se referă sursa A.     10 puncte 

8. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în Europa, în prima 

jumătate a secolului al XX-lea, au loc schimbări ale formelor de organizare statală. (Se 

punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, 

a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)     10 puncte 



                                                                              

Subiectul II          (20 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ o pagină, o sinteză despre România în secolul al XX-lea   având în 

vedere: 

- prezentarea unui fapt istoric care a favorizat schimbarea regimului politic în 

România, în secolul al XX-lea; 

- menţionarea unei practici politice totalitare din a doua jumătate a secolului al XX-lea 

şi a unei consecinţe a acesteia; 

- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea României în rezolvarea 

conflictelor din Europa în a doua jumătate a secolului al XX-lea, şi susţinerea acestuia printr-

un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 

evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice 

(coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, 

respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 

cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


