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21.07.2013
EXAMEN DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2013
SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE / SPECIALIZAREA PUBLICITATE
PROBA DE ISTORIE
GRILĂ DE CORECTARE
Subiectul 13 – Analizaţi prima parte a domniei lui Carol I şi cucerirea Independenţei României.
-

Contextul urcării pe tron a lui Carol I – 0,25 p.
Domnia lui Carol I între 1866 şi 1881: Constituţia de la 1866, activitatea pentru întărirea
instituţiilor statului, viaţa politică internă, proclamarea regatului – 1,50 p.
Cucerirea Independenţei de stat a României: context, acordurile cu Rusia, proclamarea
independenţei, campania de la sud de Dunăre, tratatele de pace – 1,00 p.
Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p.
Total subiectul 13: 3 puncte

Subiectul 21 – Redactaţi, în 1-2 pagini, un text cu caracter istoric, în care să integraţi următorii
termeni referitori la istoria românilor: epocă istorică, secolul I d.H., civilizaţie, daco-geţi, romani,
Dacia, etnogeneză, sinteză, antichitate.
-

Utilizarea corectă a termenilor istorici precizaţi – 1,80 p.
Utilizarea limbajului istoric adecvat – 0,40 p.
Respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice – 0,40 p.
Încadrarea textului în limita de spaţiu precizată – 0,15 p.
Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p.
Total subiectul 21: 3 puncte

Subiectul 53 – Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
,,Pe alţi domni creştini, vecini cu mine, n-am vrut, într-adevăr, să-i mai încerc, ca să mă văd iar înşelat.
Luminăţia Voastră ştie ce neînţelegeri sunt între dânşii /.../ De aceea, adăpostul şi nădejdea mea sunt la
prea luminata Domnia Voastră, pe care o rog să binevoiască a mă ajuta. Nu vreau să mai spun cât de
folositoare este pentru treburile creştine această ţărişoară a mea. Aşadar, fiindcă sunteţi domni creştini şi
sunteţi cunoscuţi ca creştini, eu vin la prealuminata Domnia voastră, cerând ajutorul vostru creştinesc”.
(Solia lui Ioan Ţamblac la Veneţia)
Pornind de la textul dat, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Precizaţi pe cine reprezenta Ioan Ţamblac.
2. Menţionaţi, pe scurt, contextul în care a fost trimisă solia.
3. Menţionaţi, pe scurt, care au fost consecinţele acestei solii.
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Ioan Ţamblac îl reprezenta pe Ştefan cel Mare – 0,50 p.
Confruntările moldo-otomane din 1475-1476 – 1,25 p.
Veneţia încheind pace cu otomanii, Moldova se vede nevoită să încheie, la rândul său, pace cu
Înalta Poartă în 1480 – 1,25 p.
Total subiectul 53: 3 puncte

Din oficiu – 1 puncte
TOTAL – 10 puncte

Preşedintele Comisiei de Admitere
Conf. univ. dr. Nicoleta CORBU

