
Nr. 1 

Lucrare semestrială scrisă la istorie pe semestrul I 

I. Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:  

A. „În urma declarației lui Robert Schuman, de la 9 mai 1950, care vizează punerea în comun a producției 

franco-germane de cărbune și oțel, la 18 aprilie 1951 se semnează la Paris Tratatul de instituire a 

Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). După ratificarea de către Belgia, Republica 

Federală Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos (Cei șase), tratatul intră în vigoare la 23 iulie 

1952, pentru o perioadă de 50 de ani. [...] Acest prim tratat are drept obiectiv imediat instituirea unei piețe 

comune a cărbunelui și oțelului [...]. Un alt obiectiv este de a pune bazele unei comunități economice și apoi, 

treptat, politice. Acest tratat, care înființează o Înaltă Autoritate, o Adunare Comună, un Consiliu Special de 

Miniștri și o Curte de Justiție, se află la originea sistemului instituțional al Uniunii Europene de astăzi. La 

scurt timp după instituirea CECO, Franța prezintă un proiect de integrare militară supranațională. Astfel, la 

27 mai 1952, cei șase membri ai CECO semnează la Paris un Tratat de instituire a Comunității Europene de 

Apărare (CEA). Tratatul prevede crearea unei armate europene. Textul nu este însă ratificat de Adunarea 

Națională a Franței [...].”  

(Secretariatul General al Consiliului, O Uniune de drept: de la Paris la Lisabona)  

B. „Începând cu 1979, în sudul Europei au loc schimbări de regim politic. Pentru a stabiliza democrația 

restaurată în Grecia și a consolida economia acestei țări, se semnează la Atena, la 28 mai 1979, Tratatul de 

aderare a Greciei la Comunitățile Europene. Tratatul intră în vigoare la 1 ianuarie 1981. De asemenea, 

Tratatul de aderare a Spaniei și a Portugaliei este semnat la Madrid și la Lisabona la 12 iunie 1985 și intră în 

vigoare la 1 ianuarie 1986. Europa celor șase, devenită ulterior a celor nouă și apoi a celor zece, va fi de 

acum înainte cunoscută sub denumirea de Europa celor doisprezece. [...] La 17 februarie, la Luxemburg, 

precum și la 28 februarie, la Haga, Cei doisprezece semnează Actul Unic European, pentru a da un nou 

impuls politic și economic construcției europene. Acest tratat intră în vigoare la 1 iulie 1987. [...] 

Competențele comunitare sunt extinse [...], iar Consiliul poate adopta hotărâri cu majoritate calificată. 

Competența legislativă a Parlamentului European este consolidată [...]. Asistăm la începutul extinderii 

treptate și, în paralel, de la un tratat la altul, a competențelor Parlamentului European în calitate de 

colegiuitor alături de Consiliu [...].”  

(Secretariatul General al Consiliului, O Uniune de drept: de la Paris la Lisabona)  

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:  

1. Numiţi o instituție precizată în sursa A.        0,5 puncte  

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la Parlamentul European.    0,5 puncte  

3. Menţionaţi câte un document oficial semnat de state europene la care se referă sursa A, respectiv sursa B. 

            0,5 puncte  
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că statele europene sunt interesate 

de constituirea unei armate comune.         0,5 puncte  

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).       1 punct 

6. Prezentaţi alte două acțiuni desfășurate în procesul de integrare europeană din a doua jumătate a secolului 

al XX-lea, în afara celor la care se referă sursele date.      2 puncte  

7. Menţionaţi o asemănare între regimurile politice din țările care participă la integrarea europeană, în a doua 

jumătate a secolului al XX-lea.         1 punct 

II. Elaborați, în aproximativ jumătate de pagină, ( 300-500 de cuvinte), o prezentare despre Stat și societate 

în Europa secolului al XX-lea, având în vedere:       3 puncte 

- menționarea a două caracteristici ale vieții private din lumea postbelică, 

- prezentarea unui model cultural în secolul al XX-lea; 

- menționarea a două aspecte referitoare la viața publică în societatea din România comunistă, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 2 

Lucrare semestrială scrisă la istorie pe semestrul I 

 

I. Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:  

„În 1921, România, Cehoslovacia şi Iugoslavia au creat Mica Înțelegere, o alianță defensivă şi 

antirevizionistă [...]; tot în 1921, statul român a încheiat o convenție de alianță cu Polonia, înlocuită în 1926 

cu un tratat de garanție; în 1926, România a semnat un tratat de alianță cu Franța şi un tratat de amiciție şi 

colaborare cu Italia [...]. În 1928, Bucureștiul a aderat la pactul Briand-Kellogg, care interzicea războiul ca 

mijloc de rezolvare a conflictelor, apoi la protocolul de la Moscova (1929), prin care statele est-europene și 

Uniunea Sovietică își asumau obligații similare [...].  

Din 1930, au început să aibă loc conferințe anuale balcanice, încheiate peste patru ani cu semnarea, 

la Atena, a pactului Înțelegerii Balcanice, prin care România, Grecia, Iugoslavia şi Turcia își garantau 

reciproc frontierele. Diplomații români, N. Titulescu, îndeosebi, au avut o activitate deosebită şi în cadrul 

Ligii Națiunilor [...]. Urmând exemplul Franței, Bucureștiul a reluat în 1934 relațiile diplomatice cu 

Moscova, pregătindu-se chiar, în 1935-1936, să semneze un pact [...] româno-sovietic, care ar fi garantat 

independența şi integritatea teritorială a țării, în granițele trasate la 1918.  

Evoluția evenimentelor internaționale, creșterea rolului Germaniei, inactivitatea şi lipsa de fermitate 

a democrațiilor occidentale l-au forțat pe regele Carol al II-lea [...] să înceapă în 1936 o oarecare reorientare 

a politicii externe pentru a evita izolarea diplomatică a țării. N. Titulescu, prea identificat cu politica 

franceză și cu Liga Națiunilor, a fost înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe (1936), iar planul 

alianței cu Uniunea Sovietică a fost abandonat.”  

(V. Georgescu, Istoria românilor)  

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:  

1. Numiţi alianța defensivă creată în 1921, precizată în sursa dată.     0,5 puncte  

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.       0,5 puncte  

3. Menţionaţi regele României și acțiunea desfășurată de statul român în 1928, la care se referă sursa dată. 

            1 punct  
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la acțiunile de politică externă la care participă 

România în 1926.           1 punct  

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la politica externă a României în perioada 

1929-1936, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.     1 punct  

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România s-a integrat în structurile 

euro-atlantice în a doua jumătate a secolului al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea. (Se punctează 

prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  

            2 puncte  
II. Elaborați, în aproximativ jumătate de pagină, ( 300-500 de cuvinte), o prezentare despre Stat și societate 

în Europa secolului al XX-lea, având în vedere:       3 puncte 

- menționarea a două caracteristici ale vieții publice din lumea postbelică, 

- prezentarea unui model cultural în secolul al XX-lea; 

- menționarea a două aspecte referitoare la viața privată în societatea din România comunistă, 

 


