
Nr.1 

LUCRARE SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I 

 

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc 

în Evul Mediu și la începutul modernității, având în vedere: 

- Precizarea a două izvoare istorice medievale care atestă existența autonomiilor locale românești 

și precizarea unei asemănări între aceste autonomii, 

- Menționarea unei cauze a implicării Țărilor Române în relațiile internaționale în secolul al 

XIV-lea – începutul secolului al XV-lea și precizarea a două aspecte referitoare la o acțiune 

diplomatică la care participă românii în aceeași perioadă, 

- Prezentarea unei acțiuni militare a unui reprezentant al instituției centrale în sec. al XVI-lea și a 

unei consecințe diplomatice a acesteia; 

- Formularea unui punct de vedere referitor la implicarea statelor medievale românești în relațiile 

internaționale la sfârșitul Evului Mediu și începutul modernității prin acțiuni militare și 

consecința acestei implicării asupra unei instituții centrale, și susținerea acestuia printr-un 

argument istoric. 

 

Notă: Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structura eseului, evidențierea relației 

cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea 

conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a 

faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată. 

 

 

 

Nr.2 

LUCRARE SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I 

 

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc 

în Evul Mediu și la începutul modernității, având în vedere: 

 

- Precizarea a doi factori externi favorabili întemeierii statelor medievale românești și menționarea 

unei asemănări a proceselor de constituire a acestora; 

- Menționarea unei cauze a implicării Țărilor Române în relațiile internaționale în secolul al 

XIV-lea – începutul secolului al XV-lea și precizarea a două aspecte referitoare la o acțiune 

militară la care participă românii în aceeași perioadă, 

- Prezentarea unei acțiuni diplomatice a unui reprezentant al instituției centrale în sec. al XVI-lea 

și a unei consecințe militare a acesteia; 

- Formularea unui punct de vedere referitor la implicarea statelor medievale românești în relațiile 

internaționale la sfârșitul Evului Mediu și începutul modernității prin acțiuni diplomatice și 

consecința acestei implicării asupra unei instituții centrale, și susținerea acestuia printr-un 

argument istoric. 

 

Notă: Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structura eseului, evidențierea relației 

cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea 

conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a 

faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată. 


