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Evoluții specifice ale regimului comunist între 1945-1989 

 

 

Subiectul I                                                                                                                           (45 de puncte) 

 

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

A.         ”Impunându-și controlul asupra întregii societăți românești, Partidul Comunist Român a 

acționat pentru reorganizarea aparatului de stat ce trebuia să servească scopurile sale politice (...). 

În numele unei așa-zise ascuțiri a luptei de clasă,   a organizării și manifestării dictaturii 

proletariatului, au fost încălcate brutal drepturi și libertăți democratice elementare ale oamenilor. 

Sub acuzația imaginară de ”trădare”, ”sabotaj” sau ” agenți ai imperialismului” a fost profund 

afectat tot corpul de elită al vieții politice și culturale interbelice. Între 1947-1952 au fost 

înscenate numeroase procese politice, ca cel împotriva liderilor Partidului Național Țărănesc – 

Iuliu Maniu și Ion Mihalache, ce s-au soldat cu pedepse grele la închisoare sau lagăre de muncă, 

unde au pierit mulți adversari ai comuniștilor. Au fost lichidate cu brutalitate, încercările de 

rezistență armată din zona munților Bucegi, Făgăraș.  

În cadrul constituirii noului aparat de stat, între 1948-1949 s-au creat Securitatea și 

Miliția populară. (...)” ( Mihai Manea, Bogdan Teodorescu – Istoria românilor de la 1821 

până în 1989 - Manual pentru clasa a XII-a ) 

 

B.           ”Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi dispărut la sfârșitul anilor 1960, propriul său popor și 

opinia publică occidentală l-ar fi regretat. Originalitatea și independența politicii sale externe, 

câteva tentative vizibile de liberalizare în interior îi aduseseră  popularitatea la București, ca 

dealfel și în alte capitale. Este imposibil să fi dat uitării acea perioadă destul de scurtă. Dar ceea 

ce a urmat este o poveste oribilă. 

         De ce această aură de simpatie  în jurul unui om care, în 1969, nu era încă numit  

”conducătorul”? (...) România care n-a acceptat niciodată să condamne politica Chinei, a fost 

singura țară din blocul comunist care, în iunie 1967 nu a rupt relațiile diplomatice cu Israelul.  

Ceaușescu a refuzat ca țara sa să participe , în august 1968, la invadarea Cehoslovaciei de către 

trupele Pactului de la Varșovia. Poporul său a rezervat o primire triumfală generalului de Gaulle , 

în luna mai a aceluiași an. Multe victime ale proceselor din anii 1950 au fost reabilitate. Biserica 

respira după persecuții. Se vorbea chiar de o decolectivizare parțială a agriculturii. Toate acestea 

ar fi foarte ușor să le negăm astăzi. Pentru că ultimele două decenii  au fost abominabile”. 

                                                                         ( Yves Cuan, Oroarea și rușinea )   

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți un conducător politic democrat precizat în sursa A                              3 puncte 

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la Nicolae Ceaușescu               3 puncte 



3. Menționați formațiunea politică de extremă stânga la care se referă sursa A, respectiv statul 

invadat de trupele Tratatului de la Varșovia din sursa B                                      10 puncte  

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține  că  România nu a rupt 

relațiile diplomatice cu statul Israel                                                                       5 puncte  

5. Prezentați două acțiuni întreprinse pe plan intern de regimul stalinist instalat în România 

între anii  1944-1947                                                                                             12 puncte 

6. Menționați semnificația datei de 30 decembrie 1947                                            8 puncte                                                                                           

7. Menționați alte două state europene în care a fost instalat regimul comunist       4 puncte  

 

      

 

Subiectul al II-lea                                                                                            ( 30 puncte de puncte)  

 

Alcătuiți un eseu structurat în aproximativ 1 pagină care să conțină următorii termeni, 

evenimente istorice  și personalități: cultul personalității, 1989, Nicolae Ceaușescu, greve 

muncitorești, Partidul Comunist Român                     

 

 

 

Subiectul al III-lea                                                                                            ( 15 puncte de puncte)  
 

 
 

 

 

 

Pornind de la imagine, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Menționați liderul comunist prezent în imagine                                   3 puncte 

2. Indicați trei încălcări ale drepturilor omului din perioada 1965-1989   12 puncte 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

Total 100 de puncte   


