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 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 Se acordă 10  puncte din oficiu. 

 Total 100 de puncte. 

 

Subiectul I                                                30 puncte 

  

Pornind de la textul următor: Răspândirea creștinismului în Dacia s-a produs odată cu 

cucerirea unei părți a acestei provincii de către împăratul Traian (106) și transformarea ei în 

provincie romană,  (M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru seminariile 

teologice liceale, EIBMBOR, București, 2006, p. 18),  răspunde la următoarele cerințe: 

a) Precizează din ce părți ale Imperiului roman au fost aduși coloniștii.........................8 p 

b) Numește care au fost unitățile militare aduse pentru paza militară a provinciei 

Dacia………………………………………………………………………………...8 p 

c) Menționează din ce părți ale Imperiului roman au venit în Dacia negustorii care au 

făcut cunoscută noua învățătură (creștinismul)...........................................................6 p 

d) Evidențează importanța influenței goților în răspândirea creștinismului în 

Dacia...........................................................................................................................8 p 

  

Subiectul II                                                          20 puncte 

 

 Alcătuiește, în maximum o pagină (300 de cuvinte), un text cu caracter istoric, în care să 

integrați următoarele personalități, date și termeni, din Istoria Bisericii Ortodoxe Române: 

organizare bisericească, Petru Mușat, patriarhul ecumenic, ierarhi greci, anatema, Alexandru 

cel Bun, 1401.  

 

Subiectul III                                     40 puncte 

 

 Redactează un eseu, de 3-4 pagini (900-1200 de cuvinte), despre viața monahală din Țara 

Românească și Transilvania în secolul al XIV-lea, evidențiind: 

a) începuturile monahismului în Țara Românească; 

b) importanța Sfântului Nicodim, a ctitoriilor sale și a altor mănăstiri din Țara 

Românească; 

c) mănăstirile din Transilvania; 

d) rolul cultural al mănăstirilor din Țara Românească și Transilvania. 

 

 

Notă! Se punctează utilizarea limbajului adecvat, respectarea succesiunii cronologice/logice a 

faptelor istorice și încadrarea textului în limita de spațiu precizată. 
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit in barem. 

 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu 

ideile precizate în barem. 

 

Subiectul I                                                                                                                         30 puncte 

1. Precizarea corectă și completă a cunoștințelor despre coloniștii aduși în Dacia din alte părți 

ale Imperiului roman - 8 puncte 

Răspuns parțial corect sau incomplet - 4 puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

2.  Numirea corectă și completă a datelor referitoare la cele două unități militare aduse pentru 

paza militară a provinciei Dacia – 8 puncte.  

Răspuns parțial corect sau incomplet - 4puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

3.  Menționarea știrilor datelor despre negustorii care au venit în Dacia din orașele grecești de la 

Marea Neagră, Asia Mică, Grecia și Orientul Apropiat  - 6 puncte.  

Răspuns parțial corect sau incomplet - 3 puncte. 

 Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

4.  Evidențierea importanței goților datorată aducerii captivilor în Dacia – 8 puncte.  

Răspuns parțial corect sau incomplet - 4 puncte. 

 Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

 

Subiectul II                                                                                                                       20 puncte 

1. Valorificarea corectă și completă a informațiilor despre întemeieea Moldovei - 6 puncte. 

Răspuns parțial corect sau incomplet – 3 puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

2. Prezentarea corectă și completă a datelor referitoare la începuturile Mitopoliei Moldovei 6 

puncte. 

Răspuns parțial corect sau incomplet - 3 puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

3. Menționarea completă a informațiilor privind recunoașterea Mitropoliei Moldovei - 6 

puncte. Răspuns parțial corect sau incomplet – 3 puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

4. Argumentarea corectă și coerentă a reperelor stabilite în cerințe - 2 puncte.  
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Subiectul III                                                                                                                       40 puncte 

1.  Cunoașterea și prezentarea completă a informațiilor despre începuturile monahismului în Țara 

Românească - 10 puncte 

Răspuns parțial corect sau incomplet - 5 puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

2.  Prezentarea corectă și completă a datelor referitoare la contribuția Sfântului Nicodim la 

organizarea vieții mănăstirești din Țara Românească - 10 puncte.  

Răspuns parțial corect sau incomplet - 5 puncte. 

Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

3.  Evidențierea celor mai vechi mănăstiri din Transilvania și a importanței lor – 10 puncte.  

Răspuns parțial corect sau incomplet - 5 puncte. 

 Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

4.  Prezentarea informațiilor despre rolul cultural al mănăstirilor din Țara Românească și 

Transilvania - 6 puncte.  

Răspuns parțial corect sau incomplet – 3 puncte. 

 Răspuns incorect sau lipsa acestuia - 0 puncte. 

 

5.  Argumenterea și structurarea textului, utilizarea limbajului specific și respectarea succesiunii 

cronologice/ logice  a faptelor istorice – 4 puncte. 

 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total 100 de puncte. 

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 


