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Varianta 1 

  1. Secolul al XVI-lea 

   2. Ştefan cel Mare 

   3. Sursa A- Oraşul Suceava 

 

Sursa B- Oraşul Târgovişte 

 

   4. În 1476, când este asediată de turci, Cetatea Neamţului a fost imposibil de cucerit  pentru că ,deşi s-

au aşezat şapte bombarde şi timp de opt zile s-au străduit a o cuprinde,… toţi se apăru cu tunurile şi nu 

le păsa 

   5. Deşi a fost înzestrată cu ieniceri, 1600 archebuzieri şi 2000 cavaleri, cetăţuia ridicată de turci la 

Târgovişte în 1595 a cedat repede  în faţa oştirilor aliate creştine (a lui Mihai şi ale principelui 

Transilvaniei) pentru că apărarea a fost organizată iresponsabil. La posturi, în momentul atacului, se 
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aflau 300- 400 soldaţi în timp ce creştinii erau superiori din punct de vedere numeric: 50-60 de mii. ‚‚au 

dat asaltul şi deodată au dat foc şi pârjol la acea cetăţuie… necredincioşii au luat-o şi au distrus-o’’ 

   6. Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se desfăşoară într-un context internaţional 

complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – 

Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în 

Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta 

pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. 

Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil 

între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui 

Sigismund le Luxemburg (rege al Ungariei şi împărat al Germaniei) asupra ţării Româneşti Mircea 

încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu Polonia, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul 

Moldovei -  cu care de asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei, ca şi domnul 

Moldovei, Mircea se pune sub protecţia formală a acestui regat,aflat în rivalitate cu Ungaria la acea 

vreme. 

 

               După 1390 pericolul otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1594 sau mai 1595) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românesc Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului la nord de Dunăre. La baza 

statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă turcilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354, iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 
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unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut în 1364-1365 de către Ungaria. 

  

Varianta 2 

  1. Ştefan cel Mare 

   2. Secolul al XVII-lea 

   3. mitropolit 

   4. boierimea 

   5. A (Ştefan convoacă Adunarea Ţării pentru a primi confirmarea în domnie; i-a strâns pe boieri şi alte 

categorii sociale la Direptate) 

Cauză: ‚‚şi i-a întrebat pe toţi: iastele cu voie tuturor să le fie domn?’’ 

Efect: ‚‚cu toţii l-au ridicat domn’’ (proclamarea lui Ştefan) 

      Este valabilă şi varianta: 

      Cauză: ‚‚Ştefan vodă.. de război să pregătea’’ 

      Efect : ‚‚A împărţit oştii sale steaguri şi a pus căpitani, care toate, cu noroc,    i-au venit’’ 

   6. B (Brâncoveanu, marele logofăt se bucura de mare respect din partea boierilor, care l-au convins 

după multe insistenţe să le fie domn) 

Cauză: ‚‚ Îl ştiau că este înţelept şi se trăgea din odraslă domnească’’ 

Efect: ‚‚Boierimea şi cu alţii cu toţii făcură sfat şi aleseră dintre dânşii [pe Brâncoveanu], marele logofăt, 

de-l ridicară să le fie domn’’ 

      Este valabilă şi varianta: 

Cauză: ‚‚ Boierimea şi cu alţii cu toţii făcură sfat şi aleseră dintre dânşii [pe Brâncoveanu], marele logofăt, 

de-l ridicară să le fie domn’’ 

Efect : ‚‚Şi îndată îl duseră în sfânta mitropolie cu mare cinste… şi i-au citit deasupra capului [slujba de 

binecuvântare] 

(alegerea Domnului de către boieri este urmată de ungerea cu mir realizată de către mitropolit - 

conform ritualului, abia după aceea i se recunoaşte candidatului calitatea de domn) 
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   7.             La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre, cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos), această bătălie reprezintă prima mare 

confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare directă, 

Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica aceasta a 

fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din urmă într-

o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, cronicile vremii 

scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele victoriei au fost: 

îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale otomane la care a 

participat şi domnitorul român – cruciada de la Nicopole. În prealabil Mircea a încheiat cu Sigismund de 

Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). Scopul alianţei ca şi scopul 

cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din Europa. Încă din primăvara 

anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au 

alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor şi oastea Ţării Româneşti sub 

conducerea lui Mircea. În vara anului 1936 aliaţii au cucerit Vidinul şi Rahova ajungând la Nicopole. Deşi 

Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace cel dintâi, a fost refuzat de ducele 

Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria occidentală, care s-a îndepărtat de liniile 

creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul cruciadei a fost un fiasco, el consfinţea 

prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul ţării prezenţa turcilor a avut un efect 

paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri în jurul domnului 

după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul favoritul sultanului. 

   8.             Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie 

a Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

            De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază 

o politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683. În prima 

fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir încearcă 

ieşirea din sistemul doninaţiei otomane apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia şi Rusia. 

Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 1678-1688). În centrul acestor 

tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, respectarea vechilor obiceiuri ale 

ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin 

Brâncoveanu, fără să se ajungă la un rezultat deoarece Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de 

domnul român ci, din contră ,comportamentul generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia 

expansionistă  a Austriei . După pacea de la Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara 

Românească şi mai ales Moldova se reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 
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1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de 

sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a 

Moldovei, domnie ereditară a lui Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman de sfârşeşte însă cu 

înfrângerea de la Stănileşti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După 

câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai 

avea încredere în domnii pământeni, Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Romînească 

domniile fanariote. 

 

 

   

Varianta 3 

  1. Secolul al XVI-lea 

   2. nobili/ nobilimea 

   3. Ţara Românească/ Moldova/ Transilvania (oricare dintre cele trei Ţări Române) 

   4. Imperiul Otoman 

   5. A. Cauza:  ‚‚Mihai Viteazul a înţeles că […] nu poate fi indiferent şi nici neutru, faţă de schimbările 

care se manifestau în viaţa internaţională’’ 

 

           Efect: ‚‚Mihai Viteazul (…) [a stabilit] legături cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, Cu 

conducătorii mişcării de eliberare a popoarelor din Balcani şi cu organizatorii cruciadei antiotomane, 

pentru a iniţia şi a duce, cu sorţi de izbândă, lupta împotriva turcilor’’ 

 

   6. B.  

          * ‚‚Puterile din jur, atât Imperiul Otoman cât şi cel romano german, ca şi Regatul Polon urmăreau 

nu numai creşterea influenţei lor, ci şi înstăpânirea efectivă în acest spaţiu de mare importanţă 

economică şi strategică.’’ 

          * ‚‚Acţiunile politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul au stârnit opoziţii multiple şi împotriviri 

aprige, de la nobilii transilvăneni (…) şi până la cercurile oficiale habsburgice, polone şi otomane’’ 

          * E valabil şi ‚‚ nobilii transilvăneni (…) şi până la cercurile oficiale habsburgice, polone şi otomane 

(…) urmăreau să cuprindă sau să ţină, în continuare, Ţările Române în sfera lor de influenţă şi de 

dominaţie.’’ 
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   7. Două acţiuni militare la care au participat românii în Evul Mediu. 

 

Sunt valabile Rovine sau Nicopole pentru Mircea cel Bătrân, Târgovişte – Vlad  Ţepeş, Ştefan – Podul 

Înalt sau Baia. 

 

Propuneri 1: 

 

La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre centrul 

Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a adoptat o 

politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului Lazăr în 

bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 
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Propuneri 2: 

 

După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin Vlad 

Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei Corvin, 

Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, 

Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o 

trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad        (lângă  Podul Înalt). 

În următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 

 

  8. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 
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determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

  

Varianta 4 

  1. Secolul al XV-lea 

   2. mijlocitor al păcii moldo-polone sau intermediar al păcii 

   3. voievod şi domn 

   4. Moldova este vasala Poloniei 

 

Sau 

            Moldova se află în situaţia de vasalitate faţă de Regatul Poloniei 

            Sau 

            Moldova prin Alexandru cel Bun este vasala Regelui Poloniei – Vladislav al II-lea 

             Sau 

 

             Alexandru cel Bun, domn al Moldovei este vasalul regelui Poloniei, Vladislav al II-lea 

              Explicaţia din text: ‚‚Facem cunoscut (…) că dorim, cu credinţa şi cu dreptatea noastră, să arătăm 

supunerea noastră marelui rege al Poloniei, Vladislav’’ 

              Altă explicaţie valabilă: ‚‚Făgăduim pe cinstea şi pe onoarea noastră [că respectăm] această 

supunere a noastră şi nu o vom încălca niciodată’’ 

 

   5. Anterior anului 1499, între cele două ţări a existat o relaţie conflictuală. 
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Explicaţie: ‚‚într-o vreme de mult trecută, între noi şi Ioan Albert [regele] Poloniei, au fost oarecare 

vrăjmăşie şi cunoscuta ceartă şi luptă’’ 

Este valabilă şi următoarea prezentare:  Tratatul din 1499 pune capăt unei perioade de conflicte dintre 

Polonia şi Moldova. 

Explicaţia: ‚‚ au fost oarecare vrăjmăşie şi cunoscuta ceartă şi luptă’’ 

 

  

 

Este valabilă şi următoarea prezentare:  Tratatul din 1499 dintre Ştefan şi Ioan Albert inaugurează între 

Moldova şi Polonia o perioadă de pace. 

Explicaţia: ‚‚astfel că între noi (…) are să fie linişte şi pace veşnică. 

Este valabilă şi următoarea prezentare: Prin tratatul de pace de la 1499 dintre Ştefan cel Mare şi Albert, 

Polonia renunţă la pretenţiile de suzeranitate ale Moldovei, tratatul încheindu-se între egali. 

Explicaţia: ‚‚aşa că de aici înainte, atât noi cât şi urmaşii noştri [ai lui Ştefan] vom trăi şi vom stăpâni în 

vremile viitoare [Moldova] slobozi şi fără grijă, şi fără nici o piedică din partea domniei sale [regele 

Poloniei]. 

 

   6.   Acţiuni politico militare desfăşurare de români în Evul Mediu: 

        Ţările Române, între secolele al XIV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. La sfârşitul secolului al 

XIV-lea Mircea a încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 

martie 1395). Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole din anul următor, era alungarea 

otomanilor de la Dunăre şi chiar din Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri 

francezi şi burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp 

ardelean condus de voievodul Ştibor şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 

1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă 

a otomanilor, a cerut să atace cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a 

fost pornit de cavaleria occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea 

otomană. Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia 

Dunării. În interiorul ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui 
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Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie 

favorabilă lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 

 

           Un alt episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al 

II-lea a încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei 

Corvin şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil 

din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania 

surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a 

pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală 

transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua 

Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 

30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să 

organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit 

totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad 

hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de 

noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mehmed al II-lea şi 

să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. 

Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

       7.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 
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Varianta 5 

  1. Secolul al XVI-lea 

   2. Vlad Ţepeş 

   3. A. sultan [Mahomed] 

 

B paşă [Sinan] 

 

   4. Vlad Ţepeş a folosit tactica pământului pustiit 

 

E valabil şi răspunsul: ‚‚a aplicat metodele războiului asimetric’’: 

 

-         retragerea populaţiei în zone protejate 

 

-         pustiirea câmpurilor, distrugerea resurselor de hrană şi apă 

 

            Explicaţia din text: ‚‚vlahul [Vlad Ţepeş] ia mutat pe toţi supuşii lui în locuri strâmte de munte şi în 

locuri acoperite de păduri; şi câmpurile le-a lăsat pustii (…). Tiranul (…) n-a găsit nimic, nici om (…) nici 

ceva de mâncare sau de băut’’ 

 

   5. Mihai a folosit tactica ofensivă: atacând armata otomană, cu puţină oaste imediat după trecerea 

Dunării şi prin exemplul personal a dobândit o strălucită victorie’’ 

 

      Explicaţia din text: ‚‚[Mihai Viteazul] iese la luptă cu oaste puţină (…), a smuls o secure sau o suliţă 

ostăşească si, pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor, străpunge pe un stegar al armatei, 

taie cu sabia o altă căpetenie şi, luptând ca un erou, se întoarce nevătămat.’’ 

 

   6. Două acţiuni diplomatice din Evul Mediu/ de la începutul modernităţii. 
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Sugestie I:  acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

  

 

Sugestie II: acţiuni diplomatice de la începutul modernităţii: Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 

1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi 

lentă(1683- 1918). 

 

De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 
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numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Camntemir încheie cu 

Petru o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării 

cu Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

  7. Pe parcursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un context 

extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul Habsburgic, 

Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă la 

confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze acţiuni 

diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea feudală 

românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-lea; greci, 

albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc poziţii 

importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor – 

Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între boierime 

pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care reuşeşte să 

stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei Basarab în Ţara 

Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectură, printre care 

şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul în Moldova 

aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de la Trei Ierarhi). 

Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de strălucire culturală. 

Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau mărturie în acest 

sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în secolele precedente, în 

plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul 

de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune dări, ba 

chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)În Ţara Românească situaţia a 

fost aproape identică 
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             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

 

Varianta 6 

  1. Suceava 

   2. ‚‚o mică parte a Moldovei, pe valea râului cu acelaşi nume’’ 

   3. Maramureş 

   4. Bogdan este adevăratul întemeietor al Moldovei 

   5. Statul medieval Moldova a fost întemeiat de Bogdan, voievod de Maramureş, care a trecut Carpaţi. 

Cu toată opoziţia regatului Ungariei Moldova a devenit un stat de sine stătător. 

 

    Explicaţia din text:  ‚‚Iar în acel timp, Bogdan, (…) adunând în jurul său pe românii din acel district 

[Maramureş], trecu pe ascuns în Ţara Moldovei, (…) cu toate că a fost lovit de multe ori de armata 

regelui (…) acea ţară a crescut [şi a devenit] un stat 

  6. Gheorghe Brătianu susţine că Moldova a apărut ca stat pe drumul comercial ce lega Marea Baltică de 

Marea Neagră (prin Galiţia), că tocmai nevoia de securitate de-a lungul acestui drum comercial a creat 

statul medieval Moldova. 

 

      Explicaţia din text:  ‚‚Faptul că noul principat întemeiat de Bogdan s-a putut extinde rapid până la 

Nistru şi până la Marea cea mare  se explică prin aceea că el se află pe marele drum comercial care lega 

Galiţia de Marea Neagră; în cazul de faţă, drumul a fost acela care a creat statul. 

 

7.      Ţările Române, între secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta - dar şi cu rezistenţa armată când inamicul nu se lăsa 

înduplecat. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate.  Un alt episod valoros 

din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al II-lea a încercat să relanseze 

ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei Corvin şi altor prinţi din 

Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul 

muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania surpriză din iarna 1461-
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1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit o campanie militară în 

Ţara Românească. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de noapte asupra 

taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze 

oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. Sub efectul 

acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. În anii următori ştafeta luptei 

antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Imediat după urcarea pe tron Ştefan 

recunoaşte suzeranitatea Poloniei asupra ţării sale. La Overchelăuţi 4 aprilie 1459 Ştefan era recunoscut 

domn de regele polonez în schimbul cedării hotinului iar Petru Aron era izgonit de sub protecţia 

Poloniei. În 1462, între Moldova şi Polonia se va semna un nou acord prin care hotinul era restituit lui 

Ştefan, recunoscându-i-se şi drepturile asupra Chiliei. În acest context şi presat de campania lui 

Mahomed împotriva lui Vlad Ţepeş (vara 1462) Ştefan atacă Chilia şi cetatea Albă  vizate de turci dar 

aflate sub controlul regelui Ungariei – Matei Corvin. După tranşarea situaţiei la baia –1467- , între 

Moldova şi Ungaria se ajunge la un acord asemănător cu cel încheiat anterior cu Polonia. Alianţele 

antiotomane ale Moldovei cu Polonia şi Ungaria au dat roade în anii următori, astfel că la 10 ianuarie 

1475 în bătălia de la Vaslui – Podul Înalt – alături de cei   40 000 de ostaşi ai lui Ştefan sunt angajaţi 15 

000 secui şi 1 800 de ardeleni trimişi de regele Ungariei şi 2000 polonezi trimişi de regele Poloniei.. 

 

1.      Pe parcursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un context 

extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul Habsburgic, 

Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă la 

confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze acţiuni 

diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea feudală 

românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-lea; greci, 

albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc poziţii 

importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor – 

Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între boierime 

pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care reuşeşte să 

stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii - este situaţia lui Matei Basarab în Ţara 

Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectură, printre care 

şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul în Moldova 

aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de la Trei Ierarhi). 

Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de strălucire culturală. 

Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau mărturie în acest 

sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în secolele precedente, în 

plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul 

de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune dări, ba 

chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)În Ţara Românească situaţia a 

fost aproape identică 
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             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

  

 

Varianta 7 

  1. Secolul al XIV-lea 

   2. voievod al Valahiei (Ţării Româneşti) 

   3. Două decizii comune ale sultanilor Baiazid şi lui Mahomed al II-lea: organizarea unei campanii 

militare in Ţara Românească şi decizia de a veni personal să rezolve problema cu donul român 

   4. Mircea a optat pentru tactica pământului pustiit, hărţuirea armatei otomane. 

 

      Explicaţia din text:  ‚‚şi ţinându-se pe urma lui, săvârşea isprăvi veşnice de amintit, dând lupte, când 

vreo unitate duşmană rupându-se se îndrepta uneori prin ţară după hrană sau la prădat vite; şi aşa cu 

foarte mare îndrăzneală se ţinea de armata [otomană]’’ 

 

   5.  Vlad Ţepeş a organizat un atac surpriză asupra taberei otomane. 

 

       Explicaţia din text:  ‚‚Vlahul [Vlad Ţepeş] însă sculându-se dis-de-dimineaţă şi rânduindu-şi bine 

oamenii de sub el, a năvălit când era încă întuneric, şi, nimerind în partea dreaptă a taberei, a intrat 

deodată înăuntru şi până-n ziua a tăiat turci fără de număr şi până ce s-a luminat de ziuă, mulţi turci s-au 

ucis între ei.’’ 

 

   6. Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suptrem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 
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Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îţi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

   7.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Camntemir încheie cu 

Petru o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării 

cu Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

Varianta 8 

  1. Secolul al XIV-lea 

   2. Transilvania 

   3. sursa A – tributul 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

 

sursa B – provizii şi surse de bani 

 

   4. rolul diplomaţiei este de a preîntâmpina un conflict militar: Basarab a trimis o solie la Carol Robert 

de Anjou pentru a preîntâmpina o invazie a armatei maghiare în Ţara Românească oferindu-i o 

despăgubire financiară considerabilă, angajându-se totodată să-i returneze Severinul şi să plătesacă ca 

un vasal conştiincios tributul. 

 

      Explicaţia din text:  ‚‚fiind că voi, rege şi stăpân al meu v-aţi străduit în strângerea oştirii, eu voi 

răsplătii osteneala voastră’’ 

 

   5. Rolul diplomaţiei este să adune aliaţi în lupta antiotomană. Sigismund Bathory foloseşte numeroase 

dovezi pentru a-l convinge pe Mihai să i se alăture. 

 

      Explicaţia din text:  ‚‚prin multe şi serioase dovezi [Sigismund Bathorz] răsturnă toate îndoielile  (…) i 

s-a adus aminte că  (…) dacă vor să rămână în pace (…) trebuie sa-i întreţină [pe turci] cu multe provizii 

(…) cu mari sume de bani.’’ 

 

6.        

 

 Sugestii I: La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 
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încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

 

Sugestii II: După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă 

prin Vlad Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei 

Corvin, Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui 

Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi 

cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad        (lângă  Podul Înalt). 

În următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 
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7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

 

Varianta 10 

  1. Secolul al XIV-lea 

   2. Moldova 

   3. domn 

   4. Cler 

   5. A  relaţie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este deacord cu alegerea făcută de domnul Nicolae 

Alexandru. 

 

Explicaţia din text: ‚‚prin scrisoarea adresată domnului Nicolae Alexandru, patriarhul îl înştiinţa că a 

hotărât – împreună cu sinodul – avînd şi încuviinţarea împăratului [bizantin] ca Iachind să fie, de acum 

înainte, legiuit arhiereu a toată Ţara Românească’’ 
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   6. B relaţia lui Petru Muşat cu patriarhia este conflictuală, patriarhul nefiind de acord cu alegerea 

făcută de Petru pentru scaunul Mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat până în 1401 şi a câştigat 

autoritatea domnească) 

 

       Explicaţia din text: ‚‚Lupta stăruitoare dusă de domn [Petru Muşat], de cler şi credincioşi cu 

Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoaşterea unui mirtopolit din propriul lor neam a fost 

incununată de izbândă [în 1401]’’ 

 

   7. La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   8. Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 
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De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Camntemir încheie cu 

Petru o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării 

cu Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

SUBIECTUL I 

 

Varianta 11 

  1. Secolul al XVI-lea 

   2. boierii români 

   3. Moldova, Ţara Românească, Transilvania (oricare două din cele trei) 

   4. Se coagulează proiectul de cruciadă antiotomană, Ţara Românească fiind o piesă foarte importantă 

în planurile ligii creştine. 

 

      Explicaţia din text: ‚‚conturându-şi lucid planurile de acţiune, Mihai Viteazul (…) odată ajuns la cârma 

Ţării Româneşti, [a stabilit] legături cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, cu conducătorii 
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mişcării de eliberare a popoarelor din Balcani şi cu organizatorii cruciadei antiotomane,  pentru a iniţia şi 

a duce cu sorţi de izbândă, lupta împotriva turcilor’’ 

 

   5. Planul de unire a celor trei Ţări Române declanşează o puternică reacţie de împotrivire. 

 

      Explicaţia din text: ‚‚acţiunile politico – diplomatice ale lui Mihai Viteazul au stârnit opoziţii multiple şi 

împotriviri aprige, (…) de la boierii români, care se simţeau loviţi în privilegiile lor şi până la cercurile 

oficiale habsburgice, polone şi otomane, care urmăreau să cuprindă sau să ţină în continuare Ţările 

Române în sfera lor de influenţă şi de dominaşie’’ 

 

6.      Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se desfăşoară într-un context internaţional 

complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – 

Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în 

Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta 

pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. 

Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil 

între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui 

Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti Mircea 

încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui 

Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al 

Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în 

rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

7.      Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 
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cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

SUBIECTUL I 

 

Varianta 12 

  1. Secolul al XV-lea 

   2. Liga Sfântă 

   3. creştinătatea 

   4. turcii 

   5. O alianţă militară bine făcută între creştini aduce succes într-un conflict deschis cu duşmanul comun 

– Imperiul Otoman 

 

       Explicaţia din text: ‚‚dacă această poartă, care e ţara noastră, va fi pierdută(…) atunci toată 

creştinătatea va fi în primejdie (…) făgăduim, pe credinţa noastră creştină că (…) ne vom lupta până la 

moarte pentru legea creştinătăţii (…)’’ 
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   6. Alianţa cu puterile creştine îl face pe Mihai să trădeze vechea alianţa cu Imperiul Otoman şi 

transformă pacea pentru el şi ţara sa într-un conflict. 

 

      Explicaţia din text: ‚‚nevrând să sporesc puterea turcilor prin ostaşii mei, spre distrugerea creştinilor, 

de bunăvoie m+am arătat gata de a lua parte la Liga [Sfântă], fapt prin care mi l-am făcut pe tiran 

duşman de moarte’’ 

 

   7.  Propuneri 1: 

 

La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre centrul 

Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a adoptat o 

politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului Lazăr în 

bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 
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Propuneri 2: 

 

După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin Vlad 

Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei Corvin, 

Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, 

Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o 

trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad        (lângă  Podul Înalt). 

În următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 

 

8.      Pe parcursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un context 

extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul Habsburgic, 

Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă la 

confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze acţiuni 

diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea feudală 

românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-lea; greci, 

albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc poziţii 

importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor – 

Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între boierimea 

pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care reuşeşte să 
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stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii - este situaţia lui Matei Basarab în Ţara 

Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectură, printre care 

şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul în Moldova 

aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de la Trei Ierarhi). 

Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de strălucire culturală. 

Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau mărturie în acest 

sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în secolele precedente, în 

plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul 

de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune dări, ba 

chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)În Ţara Românească situaţia a 

fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

Varianta 13 

  1. Secolul al XVII-lea 

   2. Moldova 

   3. Două demnităţi ecleziastice: Mitropolit, Patriarh 

   4. La urcarea pe tron domnul primeşte protecţia divină prin ungerea cu mir şi încoronarea sa de către 

ierarhul cel mai înalt al Bisericii – mitropolitul. În cazul lui Brâncoveanu, la încoronare participă chiar 

patriarhul Dionisie. 

 

Explicaţie din text: ‚‚Şi patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvântare] 
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   5. Domnul – autoritatea supremă din Ţările Române are autoritate şi asupra Bisericii; numeşte şi 

revocă pe episcopi, confirmă pe mitropolit, dându-i cârja ca simbol al investiturii, înzestrează biserica cu 

moşii, înfiinţează noi mitropolii, episcopii sau mănăstiri. 

 

      Explicaţie din text: ‚‚Aceeaşi putere o are nu numai asupra călugărilor de rând, ci şi asupra 

mitropolitului, episcopilor, arhimandriţilor şi egumenilor (…) domnul poate sa-i înlăture din slujba şi din 

rangul lor bisericesc fără să fie împiedicat de nimic (…) şi fără învoirea patriarhului de la 

[Constantinopol]. 

 

   6.  Două acţiuni diplomatice: 

 

       Sugestie I:  acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-

lea se desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

  



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

 

Sugestie II: acţiuni diplomatice de la începutul modernităţii: Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 

1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi 

lentă(1683- 1918). 

 

De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

        

 

7.      La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre, cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea- după ce a pus la adăpost populaţia- s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 
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urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1936 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco, el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

favoritul sultanului. 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

Varianta 14 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. Ţara Românească 

   3.  A-  creştinii sunt învinşi / cavalerii cruciaţi sunt capturaţi de turci la Nicopole (‚‚turcii îi 

împresuraseră pe creştini, toţi se aşternură pe fugă, mulţi alţi cavaleri şi ostaşi au căzut în prinsoare’’) 

 

B- în Ţara Românească turcii sunt hărţuiţi de Mircea şi sunt nevoiţi să se retragă peste Dunăre 

(‚‚Mircea… se lupta, într-una, cu el în chip strălucit… armata fiind în cale, se ţinea strâns în urma ei, 

punând-o la mare suferinţă şi o aducea în situaţii grele… Baiazid s-a adăpostit… a trecut armata peste 

Istru) 
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   4. Mircea cel Bătrân a făcut recunoaşterea adversarului  identificând pe câmpul de luptă  200 mii de 

turci (20 de steaguri x 10 mii oameni) apoi s-a oferit să dea primul atac, având experienţă. 

 

       Explicaţie din text: ‚‚Apoi, a venit [voievodul] Ţării Româneşti numit Mircea [cel Bătrân] care a cerut 

regelui să-i dea voie să facă o recunoaştere a duşmanului. (…) După ce s-a întors la rege şi i-a spus că a 

văzut pe duşman şi că duşmanul avea 20 de steaguri şi că sub fiecare steag s-ar afla câte 10. 000 oameni 

(…) regele a vrut să întocmească ordinea de luptă. Atunci [Mircea] a cerut să i se îngăduie să dea primul 

atac, ceea ce regele încuviinţă bucuros” 

 

   5. Mircea a abordat pe teritoriul ţării sale tacticile războiului asimetric: retragerea populaţiei în zone 

protejate, pustiirea câmpurilor, distrugerea resurselor de hrană, hărţuirea armatei invadatoare în locuri 

strâmte, păduri, în momente de slăbiciune. 

 

       Explicaţie din text: ‚‚Dar Mircea, strângând cu grijă oastea ţării, nu şi-a făcut planul să vină asupra lui 

să dea lupta (…). Mai după aceea, se ţinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile de stejar ale 

ţării (…).  şi săvârşea isprăvi vrednice de amintit (…) şi se lupta, într-una, cu el în chip strălucit şi se zice că 

armata fiind în cale se ţinea strâns  în urma ei, punând-o la mare suferinţă şi o aducea în situaţii grele şi 

nu înceta să-i facă stricăciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu părerea să-ţi aşeze oastea în 

tabără (…) aşadar Baiazid s-a adăpostit acolo în tabără; a doua zi însă a trecut armata peste Istru.’’ 

 

   6. Două instituţii centrale: 

 

 Sugestie I:  domnul şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 
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Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate: asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

       Sugestie II:   domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

  

 

7.                  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de 

evoluţie a Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 
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De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683. În prima 

fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir încearcă 

ieşirea din sistemul dominaţiei otomane apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia şi Rusia. 

Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 1678-1688). În centrul acestor 

tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, respectarea vechilor obiceiuri ale 

ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin 

Brâncoveanu, fără să se ajungă la un rezultat deoarece Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de 

domnul român ci, din contră ,comportamentul generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia 

expansionistă  a Austriei . După pacea de la Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara 

Românească şi mai ales Moldova se reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 

1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de 

sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a 

Moldovei, domnie ereditară a lui Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman de sfârşeşte însă cu 

înfrângerea de la Stănileşti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După 

câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai 

avea încredere în domni pământeni, Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească 

domniile fanariote. 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

Varianta 15 
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1.      boierime 

 

2.      Câmpul Lung 

 

3.      Negrul Vodă a plecat din Făgăraş 

 

Bogdan a plecat din Maramureş 

 

4.      A. Negrul Vodă a trecut din Făgăraş (la sud de Carpaţi) pogorându-se pe apa Dâmboviţei, întemeind 

oraşele Câmpul Lung şi Argeş – unde a construit şi curţi de piatră (Curtea Domnească) 

 

Basarabeştii împreună cu boierimea din Oltenia au venit să se închine lui Negru Vodă (prin acest fapt 

Oltenia s-a alipit Munteniei constituind ulterior Ţara Românească) 

 

5.      B Cauza: „Bogdan, voievodul românilor din Maramureş, adunând în jurul său pe românii din acel 

district, trecu pe ascuns în Ţara Moldovei.” 

 

          Efect: „Sporind numărul locuitorilor români, acea ţară a crescut [şi a devenit] un stat” 

 

   6. Două acţiuni militare la care au participat românii în Evul Mediu. 

 

Sunt valabile Rovine sau Nicopole pentru Mircea cel Bătrân, Târgovişte – Vlad  Ţepeş, Ştefan – Podul 

Înalt sau Baia. 

 

Propuneri 1: 
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La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre centrul 

Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a adoptat o 

politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului Lazăr în 

bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

 

  

 

Propuneri 2: 

 

După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin Vlad 

Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei Corvin, 

Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, 

Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o 

trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 
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copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad        (lângă  Podul Înalt). 

În următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 

 

7.      Pe parcursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un context 

extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul Habsburgic, 

Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă la 

confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze acţiuni 

diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea feudală 

românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-lea; greci, 

albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc poziţii 

importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor – 

Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între boierime 

pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care reuşeşte să 

stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei Basarab în Ţara 

Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectură, printre care 

şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul în Moldova 

aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de la Trei Ierarhi). 

Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de strălucire culturală. 

Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau mărturie în acest 

sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în secolele precedente, în 

plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul 

de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune dări, ba 

chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)În Ţara Românească situaţia a 

fost aproape identică 
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             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

Varianta 16 

 

 

  

 

1.      secolul al VI-lea 

 

2.      majestatea sa Sultanul 

 

3.      Petru Rareş 

 

4.      voievod 

 

5.      În secolul al VI-lea otomanii considerau ca Moldova se află sub controlul/protecţia sultanului care 

se simte responsabil de soarta ţării şi a locuitorilor săi. 

 

 Explicaţia din text: „Ţara Moldovei constituie proprietatea [Sultanului] (…) voievodul Petru (…) este rob 

imperial, orice atac asupra acestei ţări echivalează cu un atac asupra puternicului [Sultan] şi constituie o 

ofensă faţă de Majestatea Sa. 
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6.      Pentru că Sultanul nu şi-a respectat obligaţiile de suzeran (protecţia vasalilor), voievodul Moldovei 

Petru Rareş consideră că este absolvit de obligaţiile de vasal, devenind el şi ţara lui liberi. Împreună cu 

boierii este decis să îşi apere această libertate cu armele. 

 

Explicaţia din text: „[Rareş] şi-a pus în gând să nu se mai supună împăratului turcilor (…) din pricină că 

acela şi-a încălcat credinţa faţă de el” 

 

7.    domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

8.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 
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De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

  

  

Varianta 17 

 

 

  

 

1.      secolul al XV-lea 

 

2.      voievod 

 

3.      A Mehmed al II-lea - sultan 
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B Sinan- paşă, comandantul oastei otomane 

 

4.      Vlad Ţepeş, atacând dis – de - dimineaţă a creat frică şi dezordine în tabăra otomană. Sultanul şi-a 

strâns în grabă oastea şi a trecut Dunărea. 

 

Explicaţia din text:  „Vlahul însă (…) rânindu-şi bine oamenii de sub el, a năvălit, când încă era întuneric 

(…) şi până în ziuă a tăiat turci fără număr, şi până a luminat de ziuă mulţi turci s-au ucis între ei” 

 

5.      Atacul surpriză organizat de Mihai prin exemplu personal a încurajat forţele creştine şi a descurajat 

oastea lui Sinan. Până în seară au fost redobândite cele 11 tunuri. 

 

      Explicaţia din text:  „Atunci mărinimosul Mihai a smuls o secure sau o suliţă ostăşească şi pătrunzând 

el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor străpunge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o altă 

căpetenie şi luptând se întoarce nevătămat 

 

6.    La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 
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Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

 

7.        Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

Varianta 18 
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1.      secolul al XVII-lea 

 

2.      „de a pune dări” 

 

3.      A Ţara Românească 

 

B Moldova 

 

   4. La urcarea pe tron domnul primeşte protecţia divină prin ungerea cu mir şi încoronarea sa de către 

ierarhul cel mai înalt al Bisericii – mitropolitul. În cazul lui Brâncoveanu, la încoronare participă chiar 

patriarhul Dionisie. 

 

Explicaţie din text: ‚‚Şi patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvântare] 

 

   5. Domnul – autoritatea supremă din Ţările Române are autoritate şi asupra Bisericii; numeşte şi 

revocă pe episcopi, confirmă pe mitropolit, dându-i cârja ca simbol al investiturii, înzestrează biserica cu 

moşii, înfiinţează noi mitropolii, episcopii sau mănăstiri. 

 

      Explicaţie din text: ‚‚Aceeaşi putere o are nu numai asupra călugărilor de rând, ci şi asupra 

mitropolitului, episcopilor, arhimandriţilor şi egumenilor (…) domnul poate sa-i înlăture din slujba şi din 

rangul lor bisericesc fără să fie împiedicat de nimic (…) şi fără învoirea patriarhului de la 

[Constantinopol]. 

 

 6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 
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împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

7.   După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin 

Vlad Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei 

Corvin, Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui 

Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi 

cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În 

următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 
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Varianta 19 

 

 

  

 

1.      secolul al XVII-lea 

 

2.      Ţara Românească 

 

3.      A Imperiul Romano-german 

 

B Republica Veneţiană 

 

4.      Mihai Viteazul vrea sa iasă de sub jugul otoman. 

 

Explicaţie din text: „Noi, sătui de această robie (…) am hotărât să o aducem [ţara] la starea sa de mai 

înainte (…) şi cerem ajutorul şi ocrotirea maiestăţii sale imperiale” 

 

5.      Matei Basarab a încheiat diferite alianţe cu popoarele vecine, angajându-se şă organizeze o 

diversiune împotriva Imperiului Otoman - pornită din Ţara Românească. 

 

Explicaţie din text: „În 1639, turcii (…) pot să-ţi întoarcă iarăşi luarea aminte asupra politicii europene  şi 

să reînnoiască silinţele lor pentru a scăpa de Matei Basarab, ale cărui întăriri şi legături cu popoarele 

vecine deveneau pe fiece zi mai primejdioase” 
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6.      După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin 

Vlad Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei 

Corvin, Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui 

Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi 

cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În 

următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 

 

   7. În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un context extern 

dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul Habsburgic, Polonia 

şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă la confruntarea 

deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze acţiuni diplomatice 

orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea feudală românească este 

alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-lea; greci, albanezi ş a 

oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc poziţii importante în stat. 

La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor – Ţara Românească şi 

cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între boierime pământeană şi noii veniţi. 

Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi 

să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu 

în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi 

din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat 

Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de 

prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate 
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în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem 

vorbi despre o politică externă de amploare ca în secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-

lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi 

pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  

(sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

Varianta 20 

  1. Secolul al XIV-lea 

   2. Valahia 

   3. A art. 4 “Domnii creştini să se aleagă de către mitropolit şi de către boieri” 

 

B “Din contră [domnilor Moldovei] li s-a lăsat libertatea şi mai toată puterea pe care au avut-o mai 

înainte, chiar de a face episcopi” 

 

   4. Tratatul din 1391 dintre Mircea şi Baiazid I nu a afectat dreptul Ţării Româneşti la politica externă 

“Domnul Valahiei să aibă deplină putere de a face război şi pace cu vecinii săi şi de a încheia tratate de 

prietenie cu dânşii” 

 

Explicaţia din text: “Art 1. Din marea noastră milostivire noi consfinţim că principatul Valahiei, de curând 

supus prin forţa noastră invincibilă, să se guverneze după propriile sale legi şi ca domnul Valahiei să aibă 

deplină putere de a face război şi pace cu vecinii săi.” 

 

   5.  Dimitrie Cantemir afirmă în „Descrierea Moldovei”că Ţările Române şi în consecinţă domnii 

Moldovei şi-ai pierdut dreptul la politică extremă. 

 

Explicaţia din text: „Domnilor Moldovei nu li s-a mai lăsat puterea să înceapă un război şi să facă pace, să 

încheie tratate, să trimită soli la domniii vecini pentru treburile ţării” 
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6.    După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin 

Vlad Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei 

Corvin, Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui 

Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi 

cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa.După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În 

următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 

Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 

 

7.   Constituirea statelor medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 
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munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

  

 

Varianta 21 

 

 

1.      Făgăraş/ Haţeg/ Banat (oricare din cele 3) 

 

2.       cnezi 

 

3.       district 

 

4.       voievod 

 

5.       C – Cauza: „Bogdan, voievodul românilor din Maramureş, adunând în jurul său pe românii din acel 

district, trecu [Carpaţii] pe ascuns în Ţara Moldovei.” 

 

               Efect: „sporind mult numărul locuitorilor români, acea ţară a crescut [şi a devenit] un stat” 

 

6.       B – Cauza: „şi plecat-au din Maramureş cu toţi tovarăşii lor şi cu femeile şi cu copii lor peste munţii 

cei înalţi; şi tăind păduri şi înlăturând pietrele, trecut-au munţii [Carpaţi] (…) şi le-a plăcut locul” 

 

              Efect: „şi s-au aşezat acolo şi au ales dintre dânşii pe un om, cu numele Dragoş, şi l-au numit sieşi 

(…) voievod.” 
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7.       Tratate internaţionale: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se desfăşoară într-un 

context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman şi de tendinţele 

regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-şi extinde controlul la 

Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii externe dusă de domnii 

români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei politice, apărarea 

teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) 

de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi Imperiului Otoman. Pentru 

a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi împărat al Germaniei) asupra 

Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu Vladislav Jagiello regele 

Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de asemenea Mircea are relaţii 

foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protecţia 

formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

8.      Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 
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fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

   

 

  

 

Varianta 22 

  1. secolul al XVII-lea 

   2.  mare logofăt 

   3.  Ţara Românească şi Moldova 

   4.  La urcarea pe tron domnul primeşte protecţia divină prin ungerea cu mir şi încoronarea sa de către 

ierarhul cel mai înalt al Bisericii – mitropolitul. În cazul lui Brâncoveanu, la încoronare participă chiar 

patriarhul Dionisie. 

 

Explicaţie din text: ‚‚Şi patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvântare] 

 

   5.  „În Moldova (…) domnii (…) dacă voiesc să înalţe vreo mănăstire, să-şi împartă toată averea între 

mănăstire şi fii săi.” 

 

Explicaţia din text: „s-a făcut obicei” 

 

   6. Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 
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Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7. După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin 

Vlad Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei 

Corvin, Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui 

Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi 

cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În 

următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 
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Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că « niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare » 

 

 

  

 

Varianta 23 

 

 

   1. voievod 

   2.  Tactica Pământului pustiit („vadurile de la Dunăre (…) am pus să le ardă” 

   3.  A – Otomanii au pornit război împotriva lui Vlad Ţepeş pentru că Vlad a încălcat pacea şi a ars 

vadurile de la Dunăre [malul bulgăresc] 

 

B - Otomanii au pornit război împotriva lui Ştefan cel Mare pentru a răzbuna înfrângerea de la Podul 

Înalt 

 

   4. A – Cauza: „văzând ei ce-am făcut, au părăsit gâlcevile şi certurile pe care le aveau până acum în 

toate alte părţi” 

 

            Efect: „şi şi-au aruncat toată mânia asupră-ne. Primăvara, au de gând să vie duşmăneşte, cu toată 

puterea lor”   

 

   5. B – Cauza: „turcul are acum mulţi potrivnici” 

 

             Efect: „din toate părţile are de lucru cu oamenii ce-i stau împotrivă cu sabia în mână” 

 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 
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mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

  

 

SUBIECTUL I 
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Varianta 24 

 

 

   1. secolul al XV-lea 

   2.  voievod 

   3.  A. Ţara Românească; B. Moldova 

   4.  Între Vlad Ţepeş şi braşoveni conform scrisorii din 1456 există o relaţie de prietenie bazată pe 

colaborare în politica antiotomană. 

 

Explicaţia din text: „voinţa noastră desăvârşită este a nu face nimic rău împotriva voastră, ci nu voim a 

nu ne despărţi de voi niciodată, voind, cum am spus şi v-am jurat, să fiu frate credincios şi prietenul 

vostru (…) pentru folosul vostru şi al nostru, fără zăbavă să ne trimiteţi ajutor 200, ori 100, ori 50 de 

oameni aleşi” 

 

   5. Între Ştefan cel Mare şi braşoveni exista la 1458 o relaţie strânsă bazată pe cooperarea economică; 

domnitorul le confirmă negustorilor braşoveni privilegiile dobândite încă de la Alexandru cel Bun, 

bunicul lui Ştefan. 

 

Explicaţia din text: „am dat această [scrisoare] a noastră prietenilor şi tuturor braşovenilor şi tuturor 

neguţătorilor şi întregii ţări a Bârsei, tuturor oamenilor şi tuturor neguţătorilor, spre aceia ca să aibă la 

noi acelaşi aşezământ şi acelaşi drept, pe care l-au avut de la moşul nostru voievodul Alexandru.” 

 

   6.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 
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gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 
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o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

  

  

 

Varianta 25 

 

 

   1. secolul al XVI-lea 

   2.  Târgovişte 

   3.  A – Balthazar Walter consideră că victoria a fost a lui Mihai („făcându-se aşa mare învălmăşeală ... 

până în seară au fost redobândite cele unsprezece tunuri”) 

 

B – Din raportul lui Sinan-paşa reiese că Mihai a fost învins la Călugăreni – „a fost înfrânt acest nelegiuit 

cu oastea sa şi pus pe fugă” 

 

   4.  Prin exemplu personal Mihai Viteazul înregistrează lupta de la Călugăreni ca victorie a românilor. 

 

   Explicaţia din text: „Atunci mărinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau o suliţă ostăşească şi, 

pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor, străpunge pe un stegar al armatei, taie în bucăţi 

cu sabia o altă căpetenie şi, luptând, se întoarce nevătămat” 
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   5. După instalarea turcilor în Bucureşti şi Târgovişte, Mihai aliat cu principele Transilvaniei, contraatacă 

eliberându-şi ţara. 

 

Explicaţia din text: „Dar în timpul acesta (…) blestematul de voievod al Transilvaniei, unindu-se cu 

nelegiuitul Mihai au venit (…) cu vreo 50-60 de mii de necredincioşi cu hotărâre să ne atace şi s-au 

tăbărât, chiar în aceeaşi zi  (…) au dat asaltul şi deodată au dat foc şi pârjol la acea cetăţuie (…) 

necredincioşii au luat-o şi au distrus-o” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 
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feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 
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Varianta 26 

 

 

   1.  justiţia 

   2.  sfatul domnesc 

   3.  Moldova 

   4.  mitropolit 

   5.  Între domni şi biserică există o relaţie de colaborare, de susţinere reciprocă. 

 

Explicaţia din text: „după domn, veneau mitropolitul şi întregul sfat (…) mitropolitul păşea cel dintâi spre 

domn, care şedea pe tron (…) îi ura în puţine vorbe domnie norocită, îl încredinţa de sprijinul său şi cerea 

ocrotire pentru dânsul şi pentru oamenii bisericii, după aceea [mitropolitul] se întorcea către norod, îl 

binecuvânta şi-l îndemna să fie cu credinţă domnului” 

 

   6. „Domnul poate să-i înlăture din slujba şi din rangul lor bisericesc [pe toţi ierarhii bisericii] şi fără 

învoirea patriarhiei” 

 

Explicaţia din text: „Pentru a da demnităţile, domnului nu-i era prescrisă nici o regulă” 

 

   7.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 
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organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000 oameni) iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 
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               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

  

 

Varianta 27 

  1. secolul al XVII-lea 

   2. Moldova 

   3. A – Ieremia Movilă; B – Ştefan Tomşa 

   4. A – Cauza: „arătând devotament şi credinţă faţă de măreaţa mea Poartă” 

 

             Efect: „îşi va trimite (…) an de an şi la timp haraciul său” 

 

   5.  B – Sugestie I: Cauza: „voi păstra fidelitatea faţă de Majestatea sa Sigismund, rege al Poloniei” 

 

              Efect: „dacă voi ajunge să aflu ceva care să îi fie de ajutor Majestăţii Sale regele şi coroanei 

Polone (…) sau dacă va fi să aflu că se urzeşte ceva în dauna coroanei polone (…) eu îl voi preveni fidel şi 

sincer despre aceasta pe majestatea sa regală, fără a-i ascunde nimic” 

 

          Sugestie II: Cauza: „jur (…) că (…) voi păstra fidelitate şi supuşenie faţă de Majestatea sa Sigismund, 

rege al Poloniei” 

 

          Efect: „eu sunt dator să păstrez pacea între provinciile limitrofe ale Regatului Poloniei  şi Ţara 

Moldovei şi să nu contravin cu nimic vechilor înţelegeri”                    
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   6.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 
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               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

Varianta 28 

  1. secolul al XV-lea 

   2.  Ţara Românească 

   3.  domnul 

   4.  Constantinopol 

   5.   A  relaţie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este de acord cu alegerea făcută de domnul Nicolae 

Alexandru. 

 

Explicaţia din text: ‚‚prin scrisoarea adresată domnului Nicolae Alexandru, patriarhul îl înştiinţa că a 

hotărât – împreună cu Sinodul – având şi încuviinţarea împăratului [bizantin] ca Iachint să fie, de acum 

înainte, legiuit arhiereu a toată Ţara Românească’’ 

 

   6.  B: relaţia lui Petru Muşat cu patriarhia este conflictuală, patriarhul nefiind de acord cu alegerea 

făcută de Petru pentru scaunul mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat până în 1401 şi a câştigat 

autoritatea domnească) 

 

       Explicaţia din text: ‚‚Lupta stăruitoare dusă de domn [Petru Muşat], de cler şi credincioşi cu 

Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoaşterea unui mitropolit din propriul lor neam a fost 

încununată de izbândă [în 1401]’’ 

 

   7. Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 
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De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

   8.    La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 
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cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

 

 

Varianta 29 

 

 

   1. secolul al XVII-lea 

   2. Ştefan cel Mare 

   3. Moldova şi Polonia 

   4.  prietenie, bună vecinătate, „părţile sunt deplin egale” 

 

Explicaţia din text: „cei doi monarhi sunt datori să se ajute reciproc cu sabia şi cu sfatul (…) şi cu toată 

puterea împotriva tuturor vrăşmaşilor” 

 

   5.  Ştefan Tomşa, domnul Moldovei este vasalul lui Sigismund, regele Poloniei. 

 

Explicaţia din text: „voi păstra fidelitate şi supuşenie faţă de Majestatea sa Sigismund, rege al Poloniei” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 
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împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

Varianta 30 
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   1. secolul al XVI-lea 

   2.  „această ţară a noastră, a Moldovei a fost poarta şi cheia acestor ţări, a Ungariei şi a Poloniei şi nu 

numai acestor două ţări ci şi a altor ţări creştine” 

   3. turcii 

   4.  voievod al Moldovei 

   5.  Ibrahim-paşa consideră că „ţara Moldovei constituie proprietatea sultanului, că voievodul Petru (…) 

este rob imperial” iar sultanul îi protejează pe supuşii săi. 

 

Explicaţia din text: „orice atac asupra acestei ţări echivalează cu un atac asupra ţărilor puternicului 

sultan şi constituie o ofensă faţă de Majestatea Sa” 

 

   6.  Pentru că Sultanul nu şi-a respectat obligaţiile de suzeran (protecţia vasalilor), voievodul Moldovei 

Petru Rareş consideră că este absolvit de obligaţiile de vasal, devenind el şi ţara lui liberi. Împreună cu 

boierii este decis să îşi apere această libertate cu armele. 

 

Explicaţia din text: „[Rareş] şi-a pus în gând să nu se mai supună împăratului turcilor (…) din pricină că 

acela şi-a încălcat credinţa faţă de el” 

 

   7.  La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 
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italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   8.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

 Varianta 31 

  1. Giurgiu 

   2.  Mircea cel Bătrân 
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   3.  Ţara Românească 

   4.  sultan 

   5.  Mircea a devenit vasalul sultanului. 

 

Explicaţia din text: „a trebuit să accepte alianţa inegală cu imperiul otoman – acceptând plata regulată a 

tributului, interpretat de el doar ca semn al păcii” 

 

   6.  Ţările Române au ajuns treptat în situaţia de dependenţă faţă de Imperiul Otoman 

 

Explicaţia din text: „de la alianţă s-a ajuns treptat la (…) interdicţia de a mai întreţine relaţii directe cu 

statele străine (…) ceea ce înseamnă o gravă limitare a suveranităţii externe (a independenţei), 

pierderea calităţii de subiect de drept internaţional” 

 

   7.  După dispariţia lui Iancu de Hunedoara, Participarea românilor la frontul antiotoman continuă prin 

Vlad Ţepeş – voievod al Ţării Româneşti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei -  Matei 

Corvin, Vlad organizează campania surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui 

Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi 

cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu 

scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah 

nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane 

şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi 

copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, 

soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează 

celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe 

Mehmed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele 

pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

În anii următori ştafeta luptei antiotomane este preluată de Moldova prin Ştefan cel Mare. Între 1470 şi 

1472 Ştefan organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad 

Ţepeş) cu gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul 

a trimis împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, 

comandaţi de Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca 

ajutor pe cei 17 000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 

5 000 de secui, 1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 

ianuarie 1475 în apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În 

următoarele 3 zile ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. 
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Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre 

ei spunea că ‚‚niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’ 

   8.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

   

 

  

 

Varianta 32 

        1. secolul al XV-lea 

         2.  Ştefan cel Mare 

         3.  La Suceava şi Bucureşti se construiesc palisade. 

         4.  A – Soliman-paşă; B – Sinan-paşă 
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         5.  A -  În 1476, când este asediată de turci, Cetatea Neamţului a fost imposibil de cucerit  pentru că 

,deşi s-au aşezat şapte bombarde şi timp de opt zile s-au străduit a o cuprinde,… toţi se apărau  cu 

tunurile şi nu le păsa 

         6. B – Cauza: „cum nu se găseau nici alimente” 

 

             Efect: „nu s-au putut ţine în frâu [cavalerii] care (…) s-au tras mulţi dintre ei înapoi şi au plecat”  

 

SAU 

 

              Cauza: „nu s-au putut ţine în frâu [cavalerii] care (…) s-au tras mulţi dintre ei înapoi şi au plecat”  

 

                                Efect: „necredincioşii au dat asaltul şi deodată au dat foc şi pârjol la acea cetăţuie şi 

(…) necredincioşii au luat-o şi au distrus-o” 

 

         7.  La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

         8.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

            De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază 

o politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

  

 

Varianta 33 

 

 

   1. secolul al XVI-lea 
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   2.  domnul 

   3.  Neagoie Basarab – Ţara Românească, Dimitrie Cantemir – Moldova 

   4.  A – „domnul, dacă vrea să pună pe cineva în dregătorie, să-l pună pe fiecare după cum i se 

potriveşte fiecăruia” 

 

             „să  aşezaţi pe dregătorii voştri în dregătoria voastră nu după părtinire şi pentru rudire” 

 

   5.  B – Cauza: „domnilor Moldovei (…) li s-a lăsat libertatea întreagă şi mai toată puterea pe care au 

avut-o mai înainte, de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie” 

 

              Efect: „toate dregătoriile ţării, politiceşti şi în oaste depind de bunul plac al domnului” 

 

   6.   Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 
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   7.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

 

 

Varianta 34 
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   1. secolul al XVI-lea 

   2.  creştinătatea 

   3.  Ambele surse A şi B confirmă faptul că Mihai a cucerit Cetatea Târgovişte. 

   4.  B – „aici se aduse o mare pagubă turcilor” 

 

              „şi fu cucerită şi cetatea Giurgiu” 

 

   5.  A – Cauza: „[la Bucureşti], s-a hotărât că armatele nu pot rămâne acolo” 

 

              Efect: „şi (…) scoţând artileria noastră am condus-o împreună cu armata musulmană în cetatea 

noastră, la Giurgiu” 

 

   6.   Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 
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(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

  

 

Varianta 35 

  1. secolul al XVI-lea 

   2.  Ţara Românească 

   3.  A – Kiraly Albert; B – Sinan-paşa 

   4.  A – Cauza: „atunci mărinimosul Mihai (…) a smuls o suliţă ostăşească şi pătrunzând el însuşi în 

şirurile sălbatice ale duşmanilor” 

 

              Efect: „străpunge un stegar al armatei, taie cu sabia o altă căpetenie” 

 

   5.  B – Cauză: „însuşi serdarul Sinan-paşa, împotmolindu-se într-o mlaştină” 
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             Efect: „a căzut după cal” 

 

   6.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 
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numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

  

 

Varianta 36 

  1. secolul al XIV-lea 

   2.  unguri/ cazaci 

   3.  domni ai Ţării Româneşti:A – Carol Robert de Anjou; B – Mihai Viteazul 

   4. A – Cauza: „mulţimea nemăsurată a românilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat 

săgeţi asupra oastei regelui care se găsea în fundul unei văi adânci” 

 

              Efect: „cădeau tineri şi bătrâni, principi şi nobili, fără nici o deosebire (…)şi însuşi regele abia a 

scăpat cu câţiva inşi” 

 

   5.  B – Cauza: „200 de unguri şi tot atâţia cazaci (…) năvălind cu furie (…) taie oştile turcilor, pe când din 

coastă  îi loveşte domnul cu ai săi” 
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              Efect: „făcându-se aşa mare învălmăşeală, încât până în seară au fost redobândite cele 11 

tunuri” 

 

   6.   Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 
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Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

   

 

  

 

Varianta 37 

  1. domn al Ţării Româneşti 

   2.  Mircea cel Bătrân „a cerut regelui să-i dea voie să facă o recunoaştere a duşmanului (…) şi să i se 

îngăduie să dea primul atac” 

   3.  Ţara Românească 

   4.  Sigismund de Luxemburg 

   5.  B – Cauza: „se ţinea şi el cu armata pe urmele lui Baiazid (…) şi se lupta într-una cu el în chip 

strălucit” 
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              Efecte: „armata fiind în cale (…) o aducea în situaţii grele şi nu înceta să-i facă stricăciuni (…) 

Baiazid s-a adăpostit (…)în tabără; însă a doua zi a trecut armata peste Istru” 

 

   6.  A – „turcii îi împresuraseră [pe creştini], toţi se aşternură pe fugă” 

 

              „mulţi alţi cavaleri şi domni şi ostaşi au căzut în prinsoare” 

 

   7.    Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-

lea au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   
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   8.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

  

  

 

Varianta 38 

 

 

   1. ban de Craiova 

   2. „a împărţit oştii sale steaguri şi a pus căpitani” 

   3.  A – Moldova; B – Ţara Românească 

   4.  Ştefan cel Mare convoacă Adunarea Ţării pentru a putea primi confirmarea domniei. 
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Explicaţia din text: „Ştefan vodă, strâns-a boierii ţării şi mari şi mici şi altă curte măruntă dimpreună cu 

mitropolitul Theoctist şi cu mulţi călugări, la locul ce se cheamă Direptate şi i-a întrebat pe toţi: Iasta-le 

cu voie tuturor să le fie domn? 

 

   5.  Pentru a prelua tronul,Mihai a avut nevoie de susţinerea rudelor, a lui Sigismund Bathori, a unor 

boieri şi a unor sume importante plătite către înalţii demnitari otomani. 

 

Explicaţia din text: „acest Mihai vodă a avut o rudă pe Iani Vistierul, care (…) i-a învârtit toate lucrurile lui 

Mihai Vodă (…) ca să-i câştige domnia Ţării Româneşti” 

 

   6.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 
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de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 
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          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

Varianta 39 

  1. secolul al XIV-lea 

   2.  Petru I Muşat 

   3.  A – Ţara Românească; B - Moldova 

   4.  A  relaţie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este de acord cu alegerea făcută de domnul Nicolae 

Alexandru. 

 

Explicaţia din text: ‚‚prin scrisoarea adresată domnului Nicolae Alexandru, patriarhul îl înştiinţa că a 

hotărât – împreună cu Sinodul – având şi încuviinţarea împăratului [bizantin] ca Iachint să fie, de acum 

înainte, legiuit arhiereu a toată Ţara Românească’’ 

 

   5.   B relaţia lui Petru Muşat cu Patriarhia este conflictuală, patriarhul nefiind de acord cu alegerea 

făcută de Petru pentru scaunul Mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat până în 1401 şi a câştigat 

autoritatea domnească) 

 

       Explicaţia din text: ‚‚Lupta stăruitoare dusă de domn [Petru Muşat], de cler şi credincioşi cu 

Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoaşterea unui mitropolit din propriul lor neam a fost 

încununată de izbândă [în 1401]’’ 
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   6.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

   7. Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 
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astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

 

 

Varianta 40 

  1. secolul al XVI-lea 

   2.  Ştefan Tomşa 

   3.  Moldova 

   4.  regele Poloniei 

   5.  Bună vecinătate, garantată de Sultan care este suzeranul domnului Moldovei. 

 

Explicaţia din text: „din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean să nu se pricinuiască 

pagube statului şi oamenilor regelui [Poloniei] iar dacă se aduc stricăciuni ele să fie îndreptate prin 

porunca mea împărătească, după ce se vor dovedi.” 

 

   6.  Ştefan Tomşa este vasalul Poloniei. 

 

Explicaţia din text: „voi păstra fidelitate şi supuşenie faţă de Majestatea Sa Sigismund, rege al Poloniei” 
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   7.   Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul 

fiind stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii 

administraţii a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era 

conducătorul suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de 

apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce 

priveşte politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

   8. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

      La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

  

 

 

Varianta 41 

  1. Nicolae Alexandru 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

   2.  Constantinopol 

   3.  A –Ţara Românească; B – Moldova 

   4.  A  relaţie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este de acord cu alegerea făcută de domnul Nicolae 

Alexandru. 

 

Explicaţia din text: ‚‚prin scrisoarea adresată domnului Nicolae Alexandru, patriarhul îl înştiinţa că a 

hotărât – împreună cu Sinodul – având şi încuviinţarea împăratului [bizantin] ca Iachind să fie, de acum 

înainte, legiuit arhiereu a toată Ţara Românească’’ 

 

   5.  B-relaţia lui Petru Muşat cu Patriarhia este conflictuală, patriarhul nefiind de acord cu alegerea 

făcută de Petru pentru scaunul Mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat până în 1401 şi a câştigat 

autoritatea domnească) 

 

       Explicaţia din text: ‚‚Lupta stăruitoare dusă de domn [Petru Muşat], de cler şi credincioşi cu 

Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoaşterea unui mitropolit din propriul lor neam a fost 

încununată de izbândă [în 1401]’’ 

 

   6.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 
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Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

   7.   Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

 

 

Varianta 42 
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   1. secolul al XVII-lea 

   2.  Mihai Viteazul 

   3.  A – Imperiul Romano-German; B – Republica Veneţiană 

   4.  Ţara Românească este în situaţie de dependenţă faţă de Imperiul otoman. 

 

Explicaţia din text: „Ţara Românească [este] de mai mult de 100 de ani sub jugul turcesc şi este supusă 

unei grele robii.” 

 

   5.  Relaţii conflictuale datorate încercării voievozilor români din secolul al XVII-lea de a promova 

politica blocului românesc prin colaborare în lupta antiotomană cu popoarele vecine. 

 

Explicaţia din text: „Matei Basarab făgăduise o puternică diversiune în cazul unei lupte, atacând din Ţara 

Românească, pe turci cu 40 000  oameni (…) Matei Basarab – ale cărui întăriri şi legături cu popoarele 

vecine deveneau pe fiece zi mai primejdioase” 

 

 

   6.  Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 
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al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

   7.   Acţiuni politico militare desfăşurare de români în Evul Mediu: 

        Ţările Române, între secolele al XIV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. La sfârşitul secolului al 

XIV-lea Mircea a încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 

martie 1395). Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole din anul următor, era alungarea 

otomanilor de la Dunăre şi chiar din Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri 

francezi şi burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp 
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ardelean condus de voievodul Ştibor şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 

1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă 

a otomanilor, a cerut să atace cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a 

fost pornit de cavaleria occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea 

otomană. Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia 

Dunării. În interiorul ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui 

Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie 

favorabilă lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 

 

           Un alt episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al 

II-lea a încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei 

Corvin şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil 

din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania 

surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a 

pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală 

transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua 

Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 

30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să 

organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit 

totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad 

hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de 

noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mahomed al II-lea 

şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. 

Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

 

 

Varianta 43 

  1. secolul al XV-lea 

   2. 5 000 unguri 

   3.  Moldova 

   4.  tătarii 

   5.  B – Cauza: „în anul [1476] (…) s-a ridicat puternicul Mehmed cu toate puterile sale răsăritene” 

 

               Efect: „şi au ajuns până aici, la locul numit Pârâul Alb” 
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SAU 

 

              Cauza: „li-au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei” 

 

               Efect: „de acea a binevoit, Io Ştefan voievod, cu buna sa voinţă a zidi această [biserică] (…) 

pentru amintirea tuturor creştinilor care s-au prăpădit aici” 

 

   6. A -  „iar Ştefan vodă (…) le-au ieşit înaintea turcilor (…) pe care i-a biruit (…) nu aşa cu vitejia, cum cu 

meşteşugul” 

 

              „iar Ştefan vodă cu oastea tocmită i-a lovit [pe otomani] (…) mulţi pieriră, mulţi prinşi de 

pedestrime au fost, ci şi pe aceea pe toţi i-a tăiat” 

 

   7.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman-decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune-Austria şi Rusia-care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei-politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 
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Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

   8.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

Varianta 44 

 

 

   1. secolul al XVIII-lea 

   2. domnul 

   3.  A – Neagoie Basarab, Ţara Românească; B – Dimitrie Cantemir, Moldova 

   4.  Neagoie Basarab considera că degătoriile e bine să fie atribuite pe bază de merite şi nu pe 

nepotism. 

 

Explicaţie din text: „domnul, dacă vrea să puie pe cineva în dregătorie, să îl pună pe fiecare după cum se 

potriveşte fiecăruia. Aşa se cuvine, dacă vreţi să aşezaţi pe dregătorii voştri în dregătoria voastră, nu 

după părtinire şi după înrudire” 
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   5. În Moldova în secolele XVII – XVIII domnul putea să numească în dregătorii pe oricine, după bunul 

său plac” 

 

Explicaţia din text: „domnilor Moldovei (…) li s-a lăsat libertatea întreagă (…), de a face boieri ori de a 

scoate din boierime (…) toate dregătoriile ţării, politiceşti şi în oaste, depind de bunul plac al domnului” 

 

   6.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   
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   7.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

      La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

  

 

 

Varianta 45 

 

 

   1. secolul al XVII-lea 

   2.  Ştefan Tomşa 

   3.  Moldova şi Polonia 

   4.  B – Cauza: „dacă voi ajunge să aflu ceva care să-i fiu de ajutor Majestăţii Sale regelui şi coroanei 

polone” 

 

Efect: „eu îl voi preveni fidel şi sincer despre aceasta pe Majestatea Sa regală, fără ai ascunde nimic” 
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   5.  A – Cauza: „orice pretenţie de suzeranitate, mai mult orice aluzie, chiar era înlăturată” 

 

              Efect: „părţile sunt deplin egale” 

 

SAU 

 

                   Cauza: „toate ofensele, pagubele şi nedreptăţile se uită” 

 

                   Efect: „de acum înainte va fi de amândouă părţile (…) linişte şi pace veşnică” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

   7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

Varianta 46 

 

 

   1. secolul al XV-lea 

   2.  Vaslui – Podul Înalt 

   3.  Moldova 

   4.  turcii otomani 

   5.  Victoria de la Vaslui s-a datorat unui complex de factori – Ştefan a ales un loc potrivit, a organizat o 

diversiune şi Dumnezeu i-a adus în ajutor ceaţa. 

 

Explicaţia din text: „Ştefan le-a ieşit înaintea turcilor mai sus de Vaslui (…) pe care i-a biruit (…) nu aşa cu 

vitejia, cum cu meşteşugul (…) ajutorând puterea cea dumnezeiască (…) aşa i-a cuprins pe turci negura, 

nu se mai vedeau unul cu altul” 
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   6.  Cronicarul otoman Sa’adeddin consideră că Ştefan a ieşit victorios la Vaslui datorită faptului că 

oastea otomană era obosită de luptele anterioare şi pentru că având nevoie de hrană oastea otomană s-

a risipit prin sate fapt ce i-a permis lui Ştefan să atace trupele otomane prin surprindere neangajând o 

luptă decisivă. 

 

Explicaţie din text: „pe când Soliman-paşa era ocupat cu prada [Ştefan] fortificându-şi atât pe dinăuntru 

cât şi pe dinafară ţara şi adunându-şi la un loc călăreţii şi pedestraşii, a pornit în grabă asupra oştirii 

otomane şi a împrăştiat acea oaste obosită, atacând-o prin surprindere (…) cei mai mulţi dintre otomani 

au murit ca nişte martiri” 

 

   7.   Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 
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Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

   8.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 
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Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

  

 

Varianta 47 

 

 

   1. secolul al XVII-lea 

   2.  Ieremia Movilă 

   3.  A – Voievod, B – domn al Moldovei 

   4.  A – Ieremia Movilă, voievodul Moldovei se recunoaşte ca supus al Porţii angajându–se să plătească 

tribut şi să ducă la îndeplinire poruncile sultanului. 

 

Explicaţie din text: „îşi va trimite (…) an de an şi la timp, haraciul său (…) şi se va supune înaltelor mele 

porunci” 

 

   5.  Ştefan Tomşa deşi se recunoaşte vasal al Porţii se declară mai apropiat de regele Poloniei jurându-i 

fidelitate. 

 

Explicaţia din text: „Eu Ştefan Tomşa, domn al ţării Moldovei, jur (…)că (…) menţinând din toate puterile 

mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte şi regele Poloniei pe de alta şi fără a da nici un 

motiv sultanului de a rupe această prietenie, dacă voi ajunge să aflu ceva care să-i fie de ajutor 

majestăţii sale regelui şi coroanei polone (…) dacă va si să aflu că se urzeşte ceva în dauna coroanei 

polone (…) din partea suzeranilor sus numiţi (…) eu îl voi preveni fidel şi sincer”    
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   6.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 
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               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

Varianta 48 

 

 

   1. secolul al XV-lea 

   2. Mihai Viteazul 

   3.  unguri 

   4. turci 

   5.  A – Cauza: „ajutorând puterea cea dumnezeiască (…) aşa i-a cuprins pe turci negura” 

 

              Efect: „nu se mai vedeau unul cu altul (…) ei în sine tăindu-se mulţi pieriră” 

 

   6.  B – Cauza: „comandantul de oaste Kiraly Albert (…) slobozeşte două tunuri în mijlocul celei mai dese 

grupări ale duşmanului” 

 

              Efect: „aştern la pământ şi tai oştile turcilor (…) făcându-se aşa mare învălmăşeală” 

 

   7.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-
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şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 
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din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei). În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

  

 

Varianta 49 
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  1. secolul al XV-lea 

   2. Mircea cel Bătrân 

   3.  A – din mila lui Dumnezeu; B – „te-a uns Dumnezeu” 

   4.  Neagoie Basarab considera că degătoriile e bine să fie atribuite pe bază de merite şi nu pe 

nepotism. 

 

Explicaţie din text: „domnul, dacă vrea să puie pe cineva în dregătorie, să îl pună pe fiecare după cum se 

potriveşte fiecăruia. Aşa se cuvine, dacă vreţi să aşezaţi pe dregătorii voştri în dregătoria voastră, nu 

după părtinire şi după înrudire” 

 

   5.  În Moldova în secolele XVII – XVIII domnul putea să numească în dregătorii pe oricine, după bunul 

său plac” 

 

Explicaţia din text: „domnilor Moldovei (…) li s-a lăsat libertatea întreagă (…), de a face boieri ori de a 

scoate din boierime (…) toate dregătoriile ţării, politiceşti şi în oaste, depind de bunul plac al domnului” 

 

   6.   Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 
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Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   
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 Varianta 50 

  1. Ştefan cel Mare 

   2. „unul din oraşele însemnate ale Moldovei” 

   3.  tunuri 

   4.  turci otomani 

   5.  B – Cauza: Mihai „se gândi să-l lase să treacă şi în clipa în care ar fi trecut un număr de [otomani] pe 

care i-ar putea ataca cu succes (…) să-i nimicească” 

 

              Efect: „Mihai pusese să-l facă [un pod] pentru a îmbia pe turci să-l treacă” 

 

   6.  A – Cauza: „Ştefan cel Mare dându-şi seama că mu va putea realiza în faţa expediţiei romane” 

 

               Efect: „se gândise să izbândească în alt chip. Astfel, a pus pe locuitori să fugă dincolo de munţi 

(…) a poruncit ca toate grânele să fie tăiate (…)m a pus să fie ars totul” 

 

SAU 

 

               Cauza: „„Ştefan cel Mare a pus pe locuitori să fugă dincolo de munţi” 

 

                     Efect: „sultanul a rămas păcălit (…) ţara (…) a găsit-o deşartă de oameni” 

 

   7. Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 
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suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

  

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 
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   8.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

  

 

 

 

Varianta 51 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Ştefan Tomşa 

   3. Moldova 

   4.  rege al Poloniei 
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   5.  A – „orice pretenţie de suzeranitate (…) era înlăturată” 

 

       „părţile sunt deplin egale (…) cei doi monarhi sunt de acord să se ajute reciproc” 

 

   6. B – Cauza: „eu Ştefan Tomşa (…) jur (…) că voi păstra fidelitate şi supuşenie faţă de Majestatea Sa 

Sigismund, rege al Poloniei” 

 

             Efect: „el îl voi preveni fidel şi sincer (…) pe Majestatea sa regală fără ai ascunde nimic” 

 

   7.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 
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creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

  

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 52 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Ţara Românească 

   3.  A – Ungaria; B – Imperiul Romano-German 
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   4.  A – Cauza: „dacă această poartă, care e ţara noastră, va fi pierdută” 

 

              Efect: „atunci toată creştinătatea va fi în primejdie” 

 

       SAU 

 

                     Cauza: „păgânul împărat al turcilor îşi puse în gând să-şi răzbune [înfrângerea suferită la 

Podul Înalt] şi să vie, în luna mai [personal] şi cu toată puterea sa împotriva noastră şi să supună ţara 

noastră.” 

 

                      Efect: „De acea ne rugăm de domniile voastre să ne trimiteţi pe căpitanii voştri într-ajutor 

împotriva duşmanilor creştinătăţii” 

 

   5. B – „Majestatea Sa ne-a dat nouă şi prea scumpului nostru fiu, Petru Ţara Românească cu toate 

veniturile sale, drepturile şi hotarurile sale ca să o ţinem şi să o tăpânim în vecie” 

 

              „ne-o dăruieşte (…) cu acele libertăţi şi privilegii cu care am stăpânit-o şi am ţinut-o până acum” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 
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               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 53 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Ştefan cel Mare 
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   3.  tehnica de luptă: A – puştile „şi puştile le-au dobândit”; B – secure, suliţă, sabie, tunuri „a smuls o 

secure sau o suliţă ostăşească (…) taie cu sabia o altă căpetenie (…) până în seară au fost redobândite 

cele 11 tunuri” 

   4. A – Cauza: „Ştefan vodă, cu oastea tocmită i-a lovit [pe turci] unde nici era loc pentru aşi tocmi 

oastea nici a se îndrepta” 

 

              Efect: „aşa ei în sine tăindu-se, mulţi pieriră, mulţi prinşi de pedestrime au fost ce şi pe aceia pe 

toţi i-a tăiat” 

 

SAU 

 

              Efect: „şi puştile le-au dobândit şi steaguri [de luptă] mai mult de o sută le-au luat” 

 

   5. Cauza: „atunci (…) [Mihai Viteazul] (…) a smulge o secure sau o suliţă osteşească şi pătrunzând el 

însuţi în şirurile sălbatice ale duşmanilor” 

 

Efect: „străpunge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alto căpetenie” 

 

SAU 

 

            Cauza: „făcându-se aşa mare învălmăşeală” 

 

            Efect: „încât până seara au fost redobândite cele 11 tunuri [pierdute anterior în luptă]” 

 

   6.   La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 
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mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   7. Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 
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             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 54 

  1. secolul XIV-lea 

   2.  Argeş/ Brăila 

   3.  A – Negru vodă; B – Basarab, Carol Robert 
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   4.  Ţara Românească s-a întemeiat pe cale paşnică printr-un transfer instituţional şi de populaţie din 

Făgăraş la sud de Carpaţi. 

 

Explicaţie din text: „un voievod ce l-a chemat Negru Voievod (…) ridicatu-s-a (…) cu toată casa lui şi cu 

mulţime de noroade români, apistaşi, saşi şi tot felul de oameni. Pogorându-se pe apa Dâmboviţii, 

început-au a face o ţară nouă” 

 

   5.  Ţara Românească a fost întemeiată de Basarab în contextul luptei împotriva expansiunii regatului 

maghiar. 

 

Explicaţia din text: „pentru tânărul stat român dintre Carpaţi şi Dunăre, înfruntarea [de la Posada] cu 

marea oaste a unuia dintre cele mai puternice state ale vremii, a fost proba focului. Ea a însemnat eşecul 

definitiv al încercării de a lichida Ţara Românească” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 
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(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 
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Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 55 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. Ştefan cel Mare 

   3.  A – semnificaşie politică a tratatului: „prin el Moldova a intrat in sistemul de alianţe al regatului 

polono-lituanian, ce părea să ofere garanţi suficiente pentru apărarea ţării de pretenţiile regatului 

ungar” 

 

              Scopul tratatului din 1499: „cei doi monarhi sunt de acord să se ajute reciproc cu sabia şi cu 

sfatul (…) şi cu toată puterea împotriva tuturor vrăşmaşilor” 

 

   4. B – „orice pretenţie de suzeranitate, mai mult orice aluzie chiar, era înlăturată” 

 

             „părţile sunt deplin egale” 
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   5.  A – „Petru I (…) a depus (…) jurământul de vasalitate faţă de coroana polonă” 

 

              „marii [boier] moldoveni au dat şi ei un act cu conţinut asemănător” 

 

   6. Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

  

 

 

 

 

Varianta 56 

  1. Ţara Românească 

   2. Liga Sfântă 

   3.  A – Cauza: „Mihai [Viteazul] domnul Ţării Româneşti (…) încrezându-se în legământul cu principii 

[Ligii Sfinte] (…) a[început lupta antiotomană, în 1594]” 

 

              Efect: este un lucru demn de luat în consideraţie (…) că (…) a realizat Mihai să învingă armatele 

marelui sultan” 

 

   4.  Diego Galan consideră că în lupta antiotomană începută în 1594 şi continuată în 1595 „distrugerea 

Silistrei fusese opera domnitorului (…) el trecu la Rusciuk, care a suferit acelaşi dezastru ca şi Silistra. De 

acolo s-a dus să ardă toate fortăreţele de la graniţa ţării sale” 

   5.  E. Burton afirmă că „ceea ce nu au putut să realizeze aşa de mulţi împăraţi, regi şi prinţi a realizat 

Mihai, cel mai neînsemnat dintre domnitori, să învingă armatele marelui sultan 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 
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Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 
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atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat. 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 57 

  1. Ierusalim, Muntele Sinai, Muntele Athos (oricare doua din cele 3) 

   2.  Moldova 
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   3.  domnul 

   4. Între domn şi biserică există relaţii de colaborare; domnul primeşte protecţia divină şi oferă bisericii 

sprijin economic şi politic. 

 

Explicaţia din text: „mitropolitul păşea cel dintâi spre domn (…) îi ura în puţine vorbe domnie norocită, îl 

încredinţa de sprijinul său şi îi cerea ocrotire pentru dânsul şi pentru oamenii bisericii” 

 

   5. Domnul ocrotea biserica şi pe slujitorii ei făcând numeroase danii către bisericile din ţară dar şi cele 

de la locurile sfinte. 

 

Explicaţia din text: „în Moldova s-a făcut obicei ca domnii (…) să-şi împartă averea între mănăstire li fii 

săi şi să lase moştenire mănăstirii tot atât cât dobândeşte fiecare dintre copiii săi” 

 

   6.  La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 
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i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   7.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 58 

  1. secolul al XV-lea 

   2. „pentru a supune acele ţinuturi prin lovituri de sabie” 
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   3. Vaslui – Podul Înalt 

   4.  Ştefan cel Mare 

   5.  Cronicarul otoman Sa’adeddin consideră că Ştefan a ieşit victorios la Vaslui datorită faptului că 

oastea otomană era obosită de luptele anterioare şi pentru că, având nevoie de hrană, oastea otomană 

s-a risipit prin sate, fapt ce i-a permis lui Ştefan să atace trupele otomane prin surprindere, neangajând o 

luptă decisivă. 

 

Explicaţie din text: „pe când Soliman-paşa era ocupat cu prada [Ştefan] fortificându-şi atât pe dinăuntru 

cât şi pe dinafară ţara şi adunându-şi la un loc călăreţii şi pedestraşii, a pornit în grabă asupra oştirii 

otomane şi a împrăştiat acea oaste obosită, atacând-o prin surprindere (…) cei mai mulţi dintre otomani 

au murit ca nişte martiri” 

 

   6.   Victoria de la Vaslui s-a datorat unui complex de factori – Ştefan a ales un loc potrivit, a organizat o 

diversiune şi Dumnezeu i-a adus în ajutor ceaţa. 

 

Explicaţia din text: „Ştefan le-a ieşit înaintea turcilor mai sus de Vaslui (…) pe care i-a biruit (…) nu aşa cu 

vitejia, cum cu meşteşugul (…) ajutorând puterea cea dumnezeiască (…) aşa i-a cuprins pe turci negura, 

nu se mai vedeau unul cu altul” 

 

   7. Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 
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al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

   8.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

      De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 
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1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote.. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 59 

  1. secolul al XV-lea 

   2.  Moldova/ Polonia 

   3.  A – Petru I Muşat; B – Ştefan cel Mare 

   4.  A – Cauza: „Petru I Muşat a plecat cu sfetnicii săi, la Liov unde, la 26 septembrie 1387, a depus, în 

prezenţa regelui, jurământul de vasalitate faţă de coroana polonă” 

 

                Efect: „Moldova a intrat in sistemul de alianţe al regatului polono-litualian” 

 

   5. B -  „orice pretenţie de suzeranitate (…) era înlăturată” 

 

       „părţile sunt deplin egale (…) cei doi monarhi sunt de acord să se ajute reciproc” 
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   6. La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din        Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de 

regele maghiar Ludovic de Anjou la           est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în 

teritoriul determinat de râul Moldova. El organizează     acolo o marcă de apărare supusă coroanei 

ungureşti. Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de             Ungaria, ceea ce duce în 
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1359 la izbucnirea unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş,            

Bogdan din Cuhea, trece munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat 

românesc           independent, şi anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 

1364-1365 de către  Regatul       Ungariei. 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 60 

  1. secolul al XVI-lea 

   2. două sute de unguri  

   3.  Mihai Viteazul, Sinan-paşa 

   4. Finalul luptei de la Călugăreni a fost indecis. 

 

Explicaţia din text: „dacă întunericul nopţii nu împiedica pe Mihai (…) fără îndoială, era să frângă de tot 

puterea duşmanului şi să pună capăt dintr-o dată întregului război” 

 

   5. Cronicile turceşti consideră că victoria a fost a lui Sinan-paşa care a avut şi importante pierderi. 

 

Explicaţia din text: „luându-se douăsprezece tunuri ale duşmanului, au câştigat victoria şi duşmanul a 

fost învins. Dar locul acela fiind mlăştinos şi păduros (…) [căpetenii otomane] şi-au găsit moartea de 

martiri (…) însuşi serdarul Sinan-paşa, împotmolindu-se într-o mlaştină, a căzut de pe calul său” 
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   6.   La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   7. Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

   8. De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 
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reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 61 

  1. secolul al V-lea 

   2. Moldova 

   3. „Ţara Românească” 

   4.  voievod 

   5. Mircea promovează o politică de alianţă antiotomană (făgăduim, când şi de câte ori de acum înainte 

[regele] va merge cu oştirea sa împotriva turcilor (…) atunci să fim datori şi ţinuţi a merge cu dânsul.) 

 

Explicaţia din text: „deoarece prealuminatul (…) Sigismund (…) ilustrul rege al Ungariei (…) ne-a ajutat 

mai ales împotriva acelor (….) duşmani ai noştri, turcii” 

 

   6. Ştefan cel Mare se aliază cu Ungaria împotriva imperiului otoman („noi, Ştefan voievod, vom merge, 

în acelaşi timp în persoană şi cu toată puterea împreună cu majestatea regească”) 

   7. Explicaţia din text: „În caz că Majestatea regală va merge contra turcilor (…) în caz că majestatea sa 

regală ar trimite contra aceloraşi turci (…) noi Ştefan voievod vom merge de asemenea” 

   8.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 
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Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

        După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   9.   Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 
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atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

. 

 

  

 

 

 

SUBIECTUL I 
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Varianta 62 

  1. secolul al XIV-lea 

   2.  „într-o adunare” 

   3. Maramureş 

   4.  voievod 

   5. Moldova a fost întemeiată printr-un transfer instituţional şi de populaţie din Maramureş, pe cale 

paşnică. 

 

Explicaţie din text: „şi plecata-u din Maramureş cu tovarăşii lor şi cu femeile şi cu copii lor peste munţii 

cei înalţi, şi tăind pădurile şi înlăturând [pietrele], trecuta-u munţii (…) şi le-au plăcut locul şi s-au aşezat 

acolo” 

 

   6.  Întemeietorul ţării este Bogdan din Maramureş iar întemeierea a avut loc pe calea armelor. 

 

Explicaţia din text: „Bogdan (…) trecu pe ascuns în Ţara Moldovei (…) şi cu toate că a fost lovit de mai 

multe ori de armata regelui [Ungariei] sporind mult numărul locuitorilor români, acea ţară a crescut [şi a 

devenit] un stat” 

 

   7.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 
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se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8. Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

  

 

. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 63 

  1. secolul al XIII-lea 

   2. Câmpul Lung/ Brâila 

   3.  A – Făgâraş – Negru-Vodă; B – Maramureş-Bogdan 

   4.  Ţara Românească s-a întemeiat printr-un transfer paşnic de populaţie din Făgăraş la sud de Carpaţi, 

din iniţiativa lui Negru Voievod. 

 

Explicaţia din text: „Negru Voievod (…) ridicatu-s-a de acolo cu toată casa lui şi cu o mulţime de noroade 

români, papistaşi, saşi şi de tot felul de oameni. Pogorându-se pe apa Dâmboviţii început-au face ţară 

nouă” 

 

   5. Moldova a fost întemeiată de Bogdan din Maramureş în urma unor lupte purtate cu regele Ungariei. 

 

Explicaţia din text: „în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramureş (….) trecu pe ascuns în ţara 

Moldovei, supusă coroanei regatului ungar şi cu toate că a fost lovit de mai multe ori de armata regelui 

[Ungariei] sporind mult numărul locuitorilor români, acea ţară a crescut [şi a devenit] un stat” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 
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Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 
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             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

. 

 

  

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 64 

  1. Ţara Românească 
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   2. mitropolit 

   3. A -  Boierimea moldoveană a recunoscut necondiţionat pe Ştefan cel Mare ca domn al Moldovei. 

 

Explicaţia din text: „cu toţii l-au ridicat domn” 

 

B – Boierii din Ţara Românească au negociat cu noul pretendent şi au obţinut promisiuni din partea lui 

Mihai. 

 

Explicaţia din text: „boierii care au trecut, după multe făgăduieli de partea lui” 

 

   4.  A – Cauza: „i-a întrebat pre toţi iaste-le cu voie tuturor să le fie domn? 

 

              Efect: „ei cu toţii au strigat într-un glas: în mulţi ani de la Dumnezeu să domneşti” 

 

   5. B – Cauza: „chematu-l-a pe Mihai la Poartă” 

 

             Efect: „purces-au împreună cu el la Poartă şi boierii care au trecut (…) de partea lui” 

 

      SAU 

 

            Cauza: „acest Mihai Vodă a avut o rudă pe Iani vistierul care (…) i-a învârtit toate lucrurile lui 

Mihai vodă (…)    ca să îi câştige domnia Ţării Româneşti” 

 

             Efect: „toate cheltuielile lui Mihai le-a plătit Iani”  
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   6.  Principalele tratate antiotomane încheiate de domnitorii români în Evul Mediu cu vecini puternici ca 

Ungaria, Polonia, Imperiul Habsburgic şi Rusia au vizat întotdeauna din partea românească păstrarea 

fiinţei statale. 

 

Primul tratat antiotoman din istoria relaţiilor sud-est europene este încheiat între Mircea cel Bătrân 

(1386-1418) şi Sigismund de Luxemburg  la Braşov pe 7 martie 1395. Prin acest tratat Mircea cel Bătrân 

este recunoscut ca domn al Ţării Româneşti – un stat independent- şi i se confirma stăpânirea asupra 

Făgăraşului, Amlaşului şi a Banatului de Severin. El se obligă să sprijine necondiţionat campaniile 

antiotomane organizate de Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei. 

 

     Un alt tratat antiotoman, în Epoca Medievală, este încheiat între Mihai Viteazul (1593-1601)  şi Rudolf 

al II-lea, împăratul imperiului Romano-German, tratat parafat la mănăstirea Dealu, la 30 mai/ 9 iunie 

1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se eliberează de obligaţiile asumate la Alba Iulia de către delegaţia 

munteană din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul său, Nicolae, ca moştenitor al tronului.  Obligaţiile 

militare asumate sunt condiţionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, 

necesare echipării unei armate de 5000 de ostaşi. 

 

   7.    La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 
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cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

 

 

  

 

. 
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Varianta 65 

  1. secolul al XV-lea 

   2. mare logofăt 

   3. mitropolit 

   4. A -  Boierimea moldoveană a recunoscut necondiţionat pe Ştefan cel Mare ca domn al Moldovei. 

 

Explicaţia din text: „cu toţii l-au ridicat domn” 

 

B – Boierimea îl alege pe Constantin Brâncoveanu să le fie domn. 

 

Explicaţia din text: „boierimea şi cu alţii (…) cu toţii făcură sfat şi aleseră cu dânşii un boier de-l ridicară 

să le fie domn” 
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Asemănare: şi în sursa A şi în sursa B boierii participă la alegerea domnului. 

 

   5. Candidatul la tron – Ştefan cel Mare convoacă adunarea ţării pentru ai primi confirmarea sa. 

 

Explicaţia din text: „Ştefan vodă (…) strâns-a boierii ţării şi mari şi mici şi altă curte măruntă dimpreună 

cu mitropolitul theoctist (…) şi i-a întrebat pe toţi: iaste-le cu voie tuturor să le fie domn? 

 

   6.  În Ţara Românească domnitorul este ales doar de boieri şi din rândul lor (secolul al XVII-lea). 

 

Explicaţia din text: „boierimea şi cu alţii (…) cu toţii făcură sfat şi aleseră cu dânşii un boier de-l ridicară 

să le fie domn” 

 

   7.     La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 
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cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

   8.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

   9. De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

  

 

. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 66 

  1. Iaşi 

   2. Transilvania/ Ţara Românească 

   3. Cauza: „Venind împăratul [Soliman]  şi lăsând la o parte Transilvania şi Ţara Românească mergând 

drept în Moldova, de adeveri că (…) venea din duşmănie” 

 

Efect: „oastea sultanului a trecut Dunărea. La al treilea popas a ajuns pe câmpia unuia din târguşoarele 

cunoscute [ale Moldovei] numit Iaşi” 

 

   4.  A – Cauza: „dacă venind înaintea Sublimei Porţi [Petru Rareş mi] se va închina” 

 

              Efect: „atunci el va obţine nu numai ştergerea greşelilor sale, ci va fi onorat şi cu iertarea, 

binefacerea şi        favoarea împărătească” 

 

   5. B – Cauza: „[În 1548 Petru Rareş] a hotărât să-şi dea pe faţă nesupunerea şi răzvrătirea sa” 

 

Efect:   „de aceea, el i-a adunat pe toţi boierii săi [armata şi ţara] sa şi a început să se pregătească pentru 

luptă” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 
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împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

   8. La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 67 

  1. secolul XVI-lea 

   2.  Mircea cel Bătrân 

   3.  Ţara Românească 

   4.  turcii 

   5.  Mircea cel Bătrân se angajează să sprijine necondiţionat armata maghiară a regelui Sigismund de 

Luxemburg doar în campaniile acestuia împotriva turcilor sau a aliaţilor lor. 

 

Explicaţia din text: „făgăduim (…) că noi când şi de câte ori de acum înainte domnul nostru, regele, va 

merge cu oştirea sa, el însuşi, împotriva turcilor pomeniţi s-au împotriva oricăror altora ce ţin cu ei, 

atunci să fin ţinuţi şi datori a merge cu dânsul (…) cu toată oştirea, cu oamenii şi cu toată puterea 

noastră” 

 

   6.  Prin tratatul cu Rudolf al II-lea din 1598 Mihai viteazul condiţiona sprijinul său în războaiele cu turcii 

de plata unei sume de bani necesară echipării a 5000 de ostaşi. 

 

Explicaţia din text: „Majestatea Sa imperială, câtă vreme va ţine războiul cu turcii, ne va da şi se va îngriji 

să ni se numere de către oamenii şi vistiernicii săi pentru a ne apăra ţara şi (…) pentru a ataca pe 

dujman, plata a 5 000 de ostaşi în bani gata” 

 

   7. Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 
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atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

   1.  La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 
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munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către Regatul 

Ungariei. 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 68 

  1. secolul al VIII-lea 

   2. Ţara Făgăraşului 

   3. A - Argeş este reşedinţă domnească (scaunul de domnie) 

 

B – Câmpul Lung reşedinţă domnească (cea dintâi reşedinţă a domniei ţării româneşti 

 

   4. Potrivit tradiţiei istorice, Negru Vodă din Făgăraş este întemeietorul statului medieval Ţara 

Românească. 

 

Explicaţia din text: [În 1290] fiind (…) un voievod ce l-au chemat Negru Voievod [în ţara] Făgăraşului 

ridicatu-sa de acolo cu toată casa lui şi cu o mulţime de noroade români, papistaşi, saşi şi de tot felul de 

oameni. Pogorându-se pe apa Dâmboviţii început-au face ţară nouă” 

 

   5. M. Bărbulescu consideră că  tradiţia istorică a descălecatului lui Negru Voievod este confirmată de 

realitatea istorică. 
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Explicaţia din text: „anihilarea autonomiei Făgăraşului în 1921 (…) a coincis, potrivit tradiţiei istorice a 

Ţării Româneşti, cu trecerea munţilor de către Negru Vodă, personaj a cărui identitate reală este 

necunoscută” 

 

   6.   Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova 

   7.    Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 
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   1. De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 
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Varianta 69 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Vaslui – Podul Înalt 

   3. A – Ştefan cel Mare – Moldova 
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B – Mihai Viteazul – Ţara Românească 

 

   4. Pentru a-şi găsi aliaţi în lupta împotriva imperiului otoman, Ştefan cel Mare  a trimis soli în ţările 

creştine. 

 

Explicaţia din text: „solii trimise în toate direcţiile, în Polonia şi Ungaria, la Veneţia şi la Roma (…) au 

încercat să lărgească coaliţia antiotomană pentru a da Moldovei posibilitatea să înfrunte în condiţii mai 

bune noul atât a lui Mehmet al II-lea” 

 

   5. În lupta antiotomană Mihai Viteazul s-a orientat spre alianţa cu imperiul Romano-German. 

 

Explicaţia din text: „am hotărât să o aducem la starea de mai înainte [independenţă] şi să cerem ajutorul 

şi ocrotirea majestăţii sale imperiale (…) Majestatea Sa imperială nu a refuzat ă ne primească pe noi şi 

ţara noastră în slujba şi sub suzeranitatea sa, ba dimpotrivă a fost foarte bucuroasă să ne jute pe noi cu 

generozitate”  

 

   6.      La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 
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şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

   7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

   8.  La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 70 
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  1. secolul al XVI-lea 

   2.  Ştefan cel Mare 

   3.  A – Lunca Râului Bârlad; B – Râul Neajlov; în ambele situaţii e vorba de o mlaştină 

   4.  turci 

   5.  Ştefan i-a atras pe turci intr-o capcană 

 

      Explicaţia din text: „i-a biruit Ştefan Vodă nu aşa cu vitejia, cum cu meşteşugul. Că a fost învăţat de a 

pârjolit iarba          pretutindeni (….) şi Ştefan vodă tocmise puţini oameni peste Lunca Bârladului, ca să-i 

amăgească cu buciumi şi      trâmbiţe, dând semn de război” 

 

   6. La Călugăreni, Mihai e aşteptat pe turci într-un loc srâmt şi mlăştinos adăugând exemplul personal în 

luptă. 

 

Explicaţia din text: „atunci [Mihai] a smuls o secure sau o suliţă ostăşească şi pătrunzând el însuşi în 

şirurile sălbatice ale duşmanilor străpunge pe un stegar al armatei, taie în bucăţi cu sabia o altă 

căpetenie (…) făcându-se aşa mare învălmăşeală” 

 

   7.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 
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Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8.   Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 
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        Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 71 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Ţara Românească 

   3.  A – Istru – Dunăre; B – Danubiu - Dunăre 

   4.  sultan 

   5.  B – Cauza: „tiranul s-a înspăimântat şi noaptea, când a ridicat corturile, fiindu-i frică” 

 

              Efect: „a tras şanţuri şi a ridicat valuri [de pământ] şi sta în mijlocul lor” 

 

        SAU 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

 

        Cauza: „vlahul (…) sculându-se dis de dimineaţă şi orânduindu-şi bine oamenii de sub el a năvălit 

când încă era întuneric” 

 

                   Efect: „până în ziuă a tăiat turci fără de număr şi până ce s-a luminat de ziuă mulţi turci s-au 

ucis între ei” 

 

   6.  A – Cauza: „Mircea (….)se ţinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile de stejar” 

 

              Efect: „săvârşea isprăvi vrednice de amintit, dând lupte” 

 

   7. Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea de 

lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în opera 

de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

 

       Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

   8.     La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole- . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 
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occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 72 

  1. secolul al XIV-lea 

   2.  Mihai Viteazul 

   3.  A – Carol Robert de Anjou – rege al Ungariei; B – Sinan-paşa comandantul armatei otomane 

   4.  Victoria este a românilor conduşi de Basarab. 

 

Explicaţia din text: „cădeau tineri şi bătrâni, principi şi nobili, fără nici o deosebire (…) şi însuşi regele 

abia a scăpat cu câţiva inşi” 

 

   5.  Sfârşitul luptei este incert din cauza nopţii. 

 

Explicaţia din text: „dacă noaptea ce întunecoasă n-ar fi împiedicat pe domn, fără îndoială că ar fi zdrobit 

cu acţiunea lui clocotitoare forţa duşmană şi ar fi pus cpăt dintr-o dată întregului război” 

 

   6.   Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 
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externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 
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       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

   8.   Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul 

fiind stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii 

administraţii a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era 

conducătorul suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de 

apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce 

priveşte politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 73 

  1. secolul al XVI-lea 

   2.  Ştefan cel Mare 

   3.  turcii 
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   4.  creştinătate, A – „ne vom lupta până la moarte pentru legea creştinătăţii;   B – „pentru a putea servi 

creştinătăţii cu toată credinţa” 

   5. Statele creştine se aliază împotriva păgânilor – turci. (religia este criteriul de alianţă) 

 

Explicaţia din text: „ţara noastră (…) e poarta creştinătăţii. Dacă această poartă, care e ţara noastră va fi 

pierdută (…) atunci toată creştinătatea va fi în primejdie” 

 

   6. Religia creştină îi aduce în aceeaşi alianţă pe Mihai Viteazul şi Rudolf al II-lea. 

 

Explicaţia din text: „pentru ca să putem da acest ajutor cu cât mai multă râvnă şi dragoste şi pentru a 

sluji creştinătăţii cu toată credinţa” 

 

   7.   La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 
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i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

   8. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

   9. La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 74 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Vlad Ţepeş 

   3.  A – oastea maghiară este înfrântă: „cădeau tineri şi bătrâni, princpi şi nobili, fără nici o deosebire” 

 

B – oastea otomană este înfrânte: „până la ziuă a tăiat turci fără de număr (…) şi pânî ce s-a luminat de 

ziuă mulţi turci 
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   4. Cronica pictată de la Viena consideră că românii au profitat de cale îngustă dintre munţi. 

 

Explicaţia din text: „calea aceasta era cotită şi închisă în amândouă părţile de râpe foarte înalte de jur 

împrejur, şi pe unde această cale era mai largă, acolo românii, în mai multe locuri, o întăriseră cu prisăci 

(…) mulţimea nemăsurată a românilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat săgeţi asupra 

oastei regelui care se găsea în fundul unei căi adânci” 

 

   5.  Românii au obţinut victoria atacând prin surprindere armata sultanului aflată în repaos nocturn. 

 

Explicaţia din text: „vlahul (…) sculându-se dis de dimineaţă şi orânduindu-şi bine oamenii de sub el a 

năvălit când încă era întuneric (….)până în ziuă a tăiat turci fără de număr şi până ce s-a luminat de ziuă 

mulţi turci s-au ucis între ei” 

 

   6.   Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 
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opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

   7.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 
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reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 75 

  1. Petru Muşat 

   2.  domnie 

   3.  A – „Petru voievod a înfrânt pe tătari la Ştefăneşti”; 

 

 B – „violenţa tătarilor [era] de neoprit” 

 

   4.  Între Moldova şi Polonia existau relaţii suzerano-vasalice; Moldova fiind subordonată Poloniei. 

 

 Explicaţia din text: „a venit la dânsul Petru voievod şi i s-a închinat acolo şi a jurat [credinţă] regelui 

Poloniei cu toţi boierii lui” 

 

   5.  Între Moldova şi Polonia există relaţii conflictuale. 
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Explicaţia din text: „văzând polonii multă neîngăduinţă şi mare zarvă ce este între domnii Moldovei şi 

între regii lor (…) strânsu-s-au cu toţii de s-au sfătuit (…) ca să-i spuie împăratului că de nu-l va ridica şi 

din ţară şi din domnie, îl vor scoate ei cu oaste [pe Petru Rareş]”  

 

   6.    La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

   7. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 
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 La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai românilor 

din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele maghiar 

Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul determinat de 

râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. Urmaşii lui Dragoş 

menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea unei răscoale 

locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece munţii la răsărit şi 

alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi anume Moldova. 

Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul Ungariei. 

 

 

  

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 76 

  1. secolul al XVI-lea 

   2. Călugăreni 

   3. Mihai Viteazul şi Sinan-paşa 

   4. A - Cauza: „atunci (…) [Mihai Viteazul] (…)pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor” 

 

Efect: „străpunge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o altă căpetenie” 

 

SAU 

 

            Cauza: „făcându-se aşa mare învălmăşeală” 

 

            Efect: „încât până seara au fost redobândite cele 11 tunuri [pierdute anterior în luptă]” 
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   5. B – Cauza: „de dimineaţă şi până seara s-a dat o luptă crâncenă” 

 

             Efect: „[Căpetenii otomane] şi-au găsit moartea de martiri” 

 

SAU 

 

            Cauza: „însuşi serdarul Sinan-paşa, împotmolindu-se într-o mlaştină” 

 

                   Efect: „a căzut de pe calul său” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 
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   7.   Sugestie I: domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

               De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin 

înălţarea de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit 

reciproc în opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale 

civilizaţiei Europene. 

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

               Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul 

fiind stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii 

administraţii a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era 

conducătorul suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de 

apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce 

priveşte politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 
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erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 77 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. principe 

   3.  A – „eu voi răsplăti  osteneala voastră cu 7 000 de mărci de argint” 

 

                    „tributul pe care îl datorez coroanei voastre îl voi plăti, cu credinţă în tot anul” 

 

             B – „să-i întreţină cu multe provizii, să-i îndestuleze cu mari sume de bani [pe otomani]” 

 

   4. Conform cronicii pictată de la Viena, voievodul Basarab I are puterea să încheie sau să menţină 

pacea precum şi să declare război. Basarab I este dispus să lase regelui maghiar Banatul de Severin dar îl 

avertizează  că nu este de acord să-i permită înaintarea înaintea ţării sale. 

 

Explicaţia din text: „fiindcă voi, rege şi stăpân al meu v-aţi străduit în strângerea oştirii, eu voi răsplăti 

osteneala voastră cu 7 000 mărci de argint şi vă voi lăsa în pace Severinul (…) tributul (…) îl voi plăti cu 

credinţă în tot anul (…) numai să vă întoarceţi îndărăt în pace” 

 

   5.  Mihai adună boierii ţării cu care se sfătuieşte asupra modului în care se vor apăra de agresiunea 

otomană. 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

 

Explicaţia din text: „[Mihai] începu să cugete ce ar fi de făcut (…) adună pe cei mai mari şi mai de frunte 

[boieri] ai ţării ca să ţină sfat asupra felului în care va putea să scape ţara de atâtea rele ce suferă (…) 

acea adunare se încheie, cu învoirea tuturor, că este mai bine să se unească cu principii creştini” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

            După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător, încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 
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boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711) şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea. Din această perspectivă domnii fanarioţi 

pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus întotdeauna la 

rezultatul scontat. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 78 

  1. secolul al XVII-lea 

   2. Polonia 

   3. domn al Moldovei 

   4. Moldova 

   5.  Ştefan cel Mare este decis să se opună expansiunii otomane şi se aliază cu regele Poloniei. 

 

Explicaţia din text: „cei doi monarhi sunt de acord să se ajute reciproc cu sabia şi (…) cu sfatul şi cu toată 

puterea împotriva tuturor vrăşmaşilor (…) împotriva turcilor” 

 

   6.  Ştefan Tomşa jură credinţă regelui Poloniei devenind vasalul regelui Sigismund. 

 

Explicaţia din text: „jur (…)că (…) voi păstra fidelitate şi supuşenie faţă de majestatea sa Sigismund, rege 

al Poloniei (…) eu sunt dator să păstrez pacea între provinciile limitrofe ale regatului Poloniei şi Ţara 

Moldovei şi să nu contravin cu nimic vechilor înţelegeri” 

 

   7.  La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 
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victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului. 

   8. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

            La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 79 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. Nicopole 

   3.  Sigismund de Luxemburg 

   4.  Baiazid 

   5.  B – Cauza: „Mircea, strângând cu grijă oastea ţării (…) se ţinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid” 

 

              Efect: „se lupta, într-una cu el în chip strălucit (…) şi nu înceta să-i facă stricăciune” 

 

                 SAU 

 

Cauza: „Mircea, strângând cu grijă oastea ţării (…) se ţinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid (…) se 

lupta, într-una cu el în chip strălucit (…) şi nu înceta să-i facă stricăciune” 

 

Efect: „de aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu părerea să-şi aşeze oastea în tabără (…) Baiazid s-a 

adăpostit acolo în tabără; a doua zi, însă a trecut armata peste Istru”            

 

   6. A - Cauza: „turcii îi împresuraseră pe creştini” 

 

             Efect: „toţi se aşternură pe fugă, (…) mulţi alţi cavaleri şi domni şi ostaşi au căzut în prinsoare” 

 

   7. Ţările Române, între secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 
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promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. 

 

            Un episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al II-

lea a încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei 

Corvin şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil 

din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania 

surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a 

pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală 

transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua 

Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 

30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să 

organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit 

totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad 

hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de 

noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mahomed al II-lea 

şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. 

Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

 

            Un alt tratat antiotoman, în Epoca Medievală, este încheiat între Mihai Viteazul (1593-1601)  şi 

Rudolf al II-lea, împăratul imperiului Romano-German, tratat parafat la mănăstirea Dealu, la 30 mai/ 9 

iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se eliberează de obligaţiile asumate la Alba Iulia de către delegaţia 

munteană din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul său, Nicolae, ca moştenitor al tronului.  Obligaţiile 

militare asumate sunt condiţionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, 

necesare echipării unei armate de 5000 de ostaşi. 

 

            Deşi au ajuns să plătească tribut Porţii Ţările Române nu au fost cucerite de otomani, şi au păstrat 

autonomia chiar şi în secolele următoare când dominaţia otomană s-a înăsprit. De câte ori au găsit 

oportunitatea domnii români s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea şi 

dominaţia otomană. 

 

   8.   Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei). În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

                  Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării 

dominaţiei otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile 

fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Române cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

            Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 
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fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

  

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 80 

  1. secolul al XVI-lea 

   2. Vlad Ţepeş 

   3. Ţara Românească 

   4.  turcii 

   5.  B – Cauza: „turcii îi resping pe creştini, aceştia se retrag, luptându-se neîncetat şi pierd 11 tunuri” 

 

            Efect: „[de aceea] mărinimosul [voievod Mihai Viteazul] a smuls o secure sau o suliţă ostăşească 

şi, pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor, străpunge pe un stegar al armatei, taie cu 

sabia o altă căpetenie şi luptând bărbăteşte, se întoarce nevătămat (…) încât până în seară au fost 

redobândite cele 11 tunuri” 

 

   6. A – Cauza: „vlahul (…) sculându-se dis de dimineaţă şi rânduindu-şi bine oamenii sub el, a năvălit, 

când încă era întuneric (…) şi până în ziuă a tăiat turci fără număr” 

 

                  Efect: „tiranul sculându-se plin de ruşine, a trecut Danubiul şi a ajuns la Adrianopole. 

 

   7.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 
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Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflăm că se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 81 

  1. „turcii aprobară alegerea [lui Brâncoveanu ca domnitor] făcută de boieri şi trimiseră lui Brâncoveanu 

însemnele domniei” 

   2.  „îi trimise vorbă, în taină, să fie încredinţat că va lucra pentru eliberarea sa” 

   3. boieri 

   4.  tătari 

 

            B – Cauza: „şase săptămâni rămaseră nemţii în Bucureşti, dar aflând de apropierea unei armate 

de 50 000 de turci şi tătari” 

 

            Efect: „se retrăsese în Munţii Valahiei [în 1960, nemţii au fost învinşi de] turci, iar generalul 

Heissler fu făcut prizonier”” 

 

   5. A – Cauza: „venind [Mustafa-paşa] cu turcii la Dunăre” 

 

             Efect: „Mihai Vodă se grăbi de-şi strânse oştile (…) ca să lovească pe turci”    

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 
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Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

            După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.   domnul  - secolele al XIV-lea şi al XV-lea 

 

            Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul 

fiind stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii 

administraţii a statului, Mircea cel Bătrân îi numea pe marii dregători,emitea acte de proprietate şi 

acorda privilegii. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul suprem al armatei; el percepea 

birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul 

impus de  imperiul otoman, după 1417, când Mircea se recunoaşte vasalul sultanului. Domnul decidea şi 

în ceea ce priveşte politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele 

vecine. În plan judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al 

ţării. La nivelele inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în 

conducerea ţării. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală.. De-a lungul 

timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea de lăcaşuri, 

înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. 
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            Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti 

medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei Europene. 

 

            Mircea cel Bătrân a înzestrat biserica cu numeroase danii iar printre ctitoriile sale religioase cea 

mai cunoscută se află Cozia – locul său de veci.  Ţara Românească era  recunoscută de Patriarhia de 

Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin ca un factor de stabilitate  din zonă, fapt ce i-a permis lui 

Mircea să intervină între Patriarhia de la Constantinopol şi domnul Moldovei – Alexandru cel Bun pentru 

recunoaşterea Mitropoliei de la Suceava. 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 82 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. voievodul Moldovei 

   3. A – Mircea cel Bătrân, Ţara Românească; B – Ştefan cel Mare, Moldova 

   4. B – Cauza:  „Când vor vrea prealuminatul Vladislav, regele Ungariei şi al Cehiei şi Ioan Albert şi fraţii 

domniei sale să facă război şi (…) vor merge ei înşişi (…) împotriva împăratului turcesc” 

 

Efect: „atunci (…) au să treacă împotriva ţărilor împăratului turcesc (…) la vadul ce se chiamă Oblugiţa”   

 

   5. A – Cauza: „de câte ori, de acum înainte, regele nostru va merge cu oştirea sa el însuşi împotriva 

turcilor” 

 

              Efect: „atunci să fim datori a merge cu dânsul, de asemenea noi înşine împotriva acelora, cu 

toată oştirea şi cu toată puterea noastră” 
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   6.   Sugestie I:domnul şi biserica 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 

 

       De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea 

de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în 

opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei 

Europene. 

 

                  Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul 

suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau 

răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 
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domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat. 

 

   7.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 83 
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  1. secolul al XV-lea 

   2. Vlad Ţepeş 

   3.  A – „Mircea (…) a început mai înainte război plecând cu armata asupra barbarilor împreună cu 

împăratul Sigismund” (Mircea se aliase cu Sigismund împotriva turcilor) 

 

B – „Vlad Ţepeş nu s-a supus  ordinului dat de sultan: „anunţându-l să vină în grabă la închinăciune (…) 

voievodul i-a răspuns însă: cât despre sine să vină la închinăciune (…) este cu neputinţă” 

 

   4. Mircea a adoptat tacticile războiului asimetric: pustiirea teritoriului şi hărţuirea duşmanului. 

 

Explicaţia din text: „se ţinea (…) cu armata pe urma lui Baiazid, prin pădurile de stejar ale ţării (…) şi se 

lupta, într-una, cu el în chip strălucit (…) punând-o la mare suferinţă (…) şi nu înceta să facă stricăciune” 

(armatei otomane) 

 

   5.  Vlad Ţepeş a completat tactica pământului pustiit cu atacul surpriză asupra oastei otomane aflată în 

repaus nocturn. 

 

Explicaţia din text: „vlahul (…) sculându-se dis de dimineaţă şi orânduindu-şi bine oamenii de sub el a 

năvălit când încă era întuneric (…) până în ziuă a tăiat turci fără de număr şi până ce s-a luminat de ziuă 

mulţi turci s-au ucis între ei” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 
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se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

               După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   7.    Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

                  Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării 

dominaţiei otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile 

fanariote. 
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            Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul 

timpului mai multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu 

Imperiul Otoman. Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în 

treburile interne ale Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. 

Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa 

sultanului. 

 

 

            Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat. 

 

 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 84 
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  1. secolul al XVII-lea 

   2. Petru I Muşat 

   3. A – Moldova; B – Ţara Românească 

   4. Între biserică şi domnie existau relaţii de cooperare, susţinere reciprocă; în situaţia de faţă între 

Petru I şi mitropolitul Iosif erau legături şi de rudenie. 

 

Explicaţia din text: „Iosif, primul mitropolit cunoscut în biserica Moldovei, era un pământean rudă cu 

domnii ţării” 

 

   5. Biserica oferea domnitorului protecţie divină ungându-l pe pretendentul ales de boieri. 

 

Explicaţia don text: „îl duseră în sfânta mitropolie cu mare cinste, [însoţindu-l] părintele Theodosie, 

mitropolitul şi i-au citit deasupra capului [binecuvântarea religioasă] patriarhul dionisie. Şi aşa ieşind de 

acolo, l-au pus în scaun domnesc. 

 

   6. Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

 

            De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază 

o politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 
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Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 

 

            Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-

lea au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova. 
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Varianta 85 

  1. secolul al XV-lea 

   2. Podul Înalt - Vaslui 

   3.  Ştefan cel Mare/ Ştefan vodă 

   4.  tătari 

   5.  A – „i-a biruit Ştefan-vodă nu aşa cu vitejia cum cu meşteşugul” 

 

  „Ştefan-vodă cu oastea tocmită i-a lovit [pe turci] unde nici  era loc pentru aceştia  de a-şi tocmi oastea, 

nici de a se îndrepta, ci aşa ei în sine tăindu-se, mulţi pieiră”. 

 

   6. B – Cauza: „şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei” 

 

         Efect: „de acea a binevoit, io Ştefan Voievod cu buna sa voinţă a zidi această biserică”  

 

   7.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 
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Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

          După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8.  Sugestie I:domnul şi biserica 

 

            Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul 

fiind stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii 

administraţii a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era 

conducătorul suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de 

apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce 

priveşte politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală. Curând după întemeierea statului au 

fost organizate mitropoliile (1359 la Argeş pentru Ţara Românească; 1368-1387 şa Suceava pentru 

Moldova). Prin înfiinţarea acestor structuri, statele medievale româneşti erau recunoscute de Patriarhia 

de Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin şi statele creştine din zonă. Mitropolitul era considerat 

al doilea demnitar în stat, întâiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conducător 

al unor solii politice şi locţiitor al domnului în caz de vacanţă a tronului. El participa la alegerea 

domnitorului, iar prin încoronarea şi ungerea cu mir îi conferea o autoritate sacră. 
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            De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin 

înălţarea de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi şi obiecte de cult. Cele două instituţii s-au sprijinit 

reciproc în opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti medievale, ca exponente originale ale 

civilizaţiei Europene. 

 

Sugestie II: domnia şi sfatul domnesc 

 

            Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul 

fiind stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii 

administraţii a statului, domnul îi numea pe marii dregători. Titlul de voievod arată că domnul era 

conducătorul suprem al armatei; el percepea birul, dare în general destinată acoperirii cheltuielilor de 

apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul impus de puterile străine. Domnul decidea şi în ceea ce 

priveşte politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Sfatul domnesc era format din dregători: vornicul (şeful curţii domneşti), logofătul (şeful cancelariei 

domneşti), vistiernicul (şeful visteriei ţării), spătarul (purtătorul spadei domneşti). Dregătorii importante 

erau cea de Ban al Olteniei în Ţara Românească şi Portar al Sucevei în Moldova. Atribuţiile sfatului 

domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecată, participa la încheierea tratatelor de alianţă 

cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei îşi pierdeau puterea dacă lipsea consimţământul marilor 

boieri din stat 
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Varianta 86 
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  1. secolul al XVII-lea 

   2. Ştefan cel Mare 

   3.  creştinătatea 

   4.  turcii 

   5.  B – Cauza: „eu însă, nevrând să sporesc puterea turcilor prin ostaşii mei, spre distrugerea 

creştinilor, de bună voie m-am arătat gata de a lua parte la Liga [Sfântă]” 

 

               Efect: „mi l-am făcut pe tiran duşman de moarte” 

 

   6.  A –    Cauza: „păgânul împărat al turcilor îşi puse în gând să-şi răzbune [înfrângerea otomanilor la 

Podul Înalt] şi să vie, în luna mai [personal] şi cu toată puterea sa împotriva noastră” 

 

            Efect: „de acea ne rugăm de domniile să ne trimiteţi pe căpitanii voştri într-ajutor împotriva 

duşmanilor creştinătăţii” 

 

   7.   Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

            După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 
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Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

            La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 87 

  1. ban de Craiova 
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   2. mitropolit 

   3.  A – Suceava; B – Craiova, Constantinopol 

   4. După înscăunare Ştefan plănuia să se revolte împotriva turcilor. 

 

Explicaţia din text: „de război să [pregătea], ca împărţit oştii sale steagul şi a pus căpitani, care toate, cu 

noroc i-au venit” 

 

   5. După înscăunare Mihai promitea că va plăti datoriile. 

 

Explicaţia din text: „când l-au îmbrăcat cu caftan în divan, făgăduit-a Mihai înaintea vizirilor (…) că va 

plăti datoria ce rămăsese de mai înainte” 

 

   6.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 

 

            După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 
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   7.             Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, 

Moldova şi Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de 

Dunăre. La baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între 

secolele IX- XIII in cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea 

formaţiuni sunt pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de 

demult la răsărit de Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea 

deopotrivă ruşilor din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

            La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 88 

  1. din sursa A: „o seamă de boieri [i-au zis domnului] să fie cu nemţii; iar el cu altă seamă de boieri 

socotiră că nu este acest sfat bun (…) de către nemţi nu vor avea nici un folos” 

   2. A – „Constantin vodă i-a spus lui Heissler că tătarii vor să vie în ţară” 
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B – „Împăratul Leopold (…) în 1695, declara în toată forma pe Brâncoveanu ca prinţ al [Imperiului 

Romano-German] pentru serviciile aduse Majestăţii Sale” 

 

   3.  A – Cauza:  „Constantin vodă (…) a ieşit înaintea sultanului, închinându-i-se cu mare plecăciune şi cu 

mult dar” 

 

        Efect: „atunci a văzut sultanul, că nu este Constantin vodă hain, ci-i este slugă dreaptă şi i-a făgăduit 

că nu va robi ţara” 

 

   4.  Cauza: „acuzare (…) contra principelui Brâncoveanu (…) ţinea corespondenţă secretă cu împăratul 

Austriei” 

 

Efect: „este declarat cu toată familia lui rebel şi deci, detronat” 

 

   5.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 
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otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   6. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai românilor 

din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele maghiar 

Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul determinat de 

râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. Urmaşii lui Dragoş 

menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea unei răscoale 

locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece munţii la răsărit şi 

alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi anume Moldova. 

Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul Ungariei. 
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Varianta 89 

  1. Constantinopol 
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   2. „domnilor Moldovei (…) li s-a lăsat libertatea întreagă (…) de a pune dări” 

   3. Moldova 

   4.  boierimea 

   5.  Domnul – autoritatea supremă din Ţările Române are autoritate şi asupra Bisericii; numeşte şi 

revocă pe episcopi, confirmă pe mitropolit, dându-i cârja ca simbol al investiturii, înzestrează biserica cu 

moşii, înfiinţează noi mitropolii, episcopii sau mănăstiri. 

 

            Explicaţie din text: ‚‚Aceeaşi putere o are nu numai asupra călugărilor de rând, ci şi asupra 

mitropolitului, episcopilor, arhimandriţilor şi egumenilor (…) domnul poate sa-i înlăture din slujba şi din 

rangul lor bisericesc fără să fie împiedicat de nimic (…) şi fără învoirea patriarhului de la 

[Constantinopol]. 

 

   6. „În Moldova (…) domnii (…) dacă voiesc să înalţe vreo mănăstire, să-şi împartă toată averea între 

mănăstire şi fii săi.” 

 

Explicaţia din text: „s-a făcut obicei” 

 

   7. Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 
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militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8.   Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

   9. De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 90 

  1. secolul al XVI-lea 

   2.  Ţara Românească 

   3.  A – Mircea; B – Mihai Viteazul 

   4.  A – Cauza: „deoarece prealuminatul principe şi domn, domnul Sigismund (…) ilustrul rege al 

Ungariei (…) ne-a ajutat mai ales împotriva acelor (…) neîmpăcaţi duşmani ai noştri, turcii” 

 

            Efect: „de acea noi (…) făgăduim (…) că noi, când şi de câte ori de acum înainte domnul nostru 

regele va merge cu oştirea sa împotriva turcilor (…) atunci să fim ţinuţi şi datori a merge cu dânsul” 

 

         1. B – (motivaţie militară şi economică) Cauza: „câtă vreme va ţine războiul cu turcii” 

 

            Efect: : „Majestatea Sa imperială  [Rudolf al II-lea], ne va da şi se va îngriji să ni se numere de către 

oameni şi vistiernicii [Imperiului Romano-German] (…) plata a 5 000 de ostaşi din bani gata” 

 

   5.  Ţările Române, între secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. 

 

Un episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al II-lea a 

încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei Corvin 

şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. 

Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania surpriză din 

iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns 
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pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 

150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul 

Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a 

reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în 

interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i 

să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În 

noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de 

lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mahomed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi 

atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri 

surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

 

            Un alt tratat antiotoman, în Epoca Medievală, este încheiat între Mihai Viteazul (1593-1601)  şi 

Rudolf al II-lea, împăratul imperiului Romano-German, tratat parafat la mănăstirea Dealu, la 30 mai/ 9 

iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se eliberează de obligaţiile asumate la Alba Iulia de către delegaţia 

munteană din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul său, Nicolae, ca moştenitor al tronului.  Obligaţiile 

militare asumate sunt condiţionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, 

necesare echipării unei armate de 5000 de ostaşi. 

 

            Deşi au ajuns să plătească tribut Porţii Ţările Române nu au fost cucerite de otomani, şi au păstrat 

autonomia chiar şi în secolele următoare când dominaţia otomană s-a înăsprit. De câte ori au găsit 

oportunitatea domnii români s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea şi 

dominaţia otomană. 

 

   6.   Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

   7.             La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 
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anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 91 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. Moldova 

   3. A – „principatul Valahiei (…) va fi şi ea îndatorată a da la visteria noastră împărătească, pe an 3000 

de galbeni” 

 

B – „domnilor Moldovei (…) li s-a lăsat libertate întreabă (…) de a pune dări” 

 

   4.  A – „să aibă deplină puterea de a face război şi pace cu vecinii săi „ 

 

              „de a încheia tratate de prietenie cu dânşii” 

 

   5.  B – „domnilor Moldovei nu li s-a mai lăsat puterea să înceapă un război şi să facă pace” 

 

             „să încheie tratate, să trimită soli la domnii vecini pentru treburile ţării” 

 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

   6.   Ţările Române, între secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. 

 

Un episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al II-lea a 

încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei Corvin 

şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. 

Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania surpriză din 

iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a pregătit un răspuns 

pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală transportată de 25 de trireme şi 

150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua Chilia şi de a-l scoate din tronul 

Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 30 000 de oşteni ,astfel că nu a 

reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să organizeze  un atac surpriză în 

interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit totul în calea invadatorilor silindu-i 

să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad hărţuiau permanent inamicul. În 

noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de 

lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mahomed al II-lea şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi 

atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. Sub efectul acestei lovituri 

surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

 

       Un alt tratat antiotoman, în Epoca Medievală, este încheiat între Mihai Viteazul (1593-1601)  şi 

Rudolf al II-lea, împăratul imperiului Romano-German, tratat parafat la mănăstirea Dealu, la 30 mai/ 9 

iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se eliberează de obligaţiile asumate la Alba Iulia de către delegaţia 

munteană din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul său, Nicolae, ca moştenitor al tronului.  Obligaţiile 

militare asumate sunt condiţionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, 

necesare echipării unei armate de 5000 de ostaşi. 

 

      Deşi au ajuns să plătească tribut Porţii Ţările Române nu au fost cucerite de otomani, şi au păstrat 

autonomia chiar şi în secolele următoare când dominaţia otomană s-a înăsprit. De câte ori au găsit 

oportunitatea domnii români s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea şi 

dominaţia otomană. 

 

   7. Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 



Material descărcat de pe site-ul eBacalaureat.ro 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova. 
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Varianta 92 

  1. secolul al XVI-lea 

   2. Ştefan cel Mare 

   3.  Ţara Românească 

   4.  dominaţia otomană 

   5.  A – „pierderea Ţării Româneşti şi reconstruirea unui front antiotoman la Dunăre era o primejdie 

prea gravă pentru dominaţia Porţii în Peninsula Balcanică” 

 

         „solii trimise în toate direcţiile, în Polonia şi Ungaria, la Veneţia şi la Roma, în hanatul Crimeii şi la 

Caffa au încercat să lărgească coaliţia antiotomană” 

 

   6.  B – Cauza: „această provincie, Ţara Românească este de mai mult de 100 de ani sub jugul turcesc şi 

este supusă unei grele robi, noi sătui de această robie” 

 

Efect: „am hotărât să o aducem la starea de mai înainte (…) şi să cerem ajutorul şi ocrotirea Majestăţii 

Sale imperiale”  

 

   7.  Acţiuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se 

desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului 

Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-

şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii 

externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei 

politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel 

Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi 

Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei şi 

împărat al Germaniei) asupra Ţării Româneşti, Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu 

Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de 

asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei (probabil în 1389 sau 1390), Mircea 

se pune sub protecţia formală a acestui rege,aflat în rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege în 

Ungaria,  la acea vreme. 
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            După 1390 pericolului otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe 

Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la 

Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad 

Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la 

Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul 

acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole 

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, 

dovedesc trăinicia acestei alianţe. 

 

   8.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

         La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei 

 

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 93 

  1. secolul al XIV-lea 
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   2.  „Baiazid s-a adăpostit acolo; a doua zi (…) a trecut armata peste Istru” 

   3.  Sigismund de Luxemburg - aliat; Baiazid - adversar 

   4.  A – Cauza: „Mircea (….)se ţinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile de stejar” 

 

              Efect: „săvârşea isprăvi vrednice de amintit, dând lupte” 

 

   5. B – Cauza: „a venit domnul Ţării Româneşti Mircea [cel Bătrân], care a cerut regelui să-i dea voie să 

facă o recunoaştere a duşmanului” 

 

             Efect: „după ce s-a întors la rege şi i-a spus că a văzut pe duşman şi că duşmanul avea 20 de 

steaguri şi că sub fiecare steag s-ar afla câte 10 000 oameni (…) regele a vrut să întocmească ordinea de 

luptă” 

 

   6.   Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 
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dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 

 

Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 
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Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

          Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 

 

 

  

 

 

SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 94 

  1. secolul al XVI-lea 

   2.  Matei Basarab 

   3.  Ţara Românească 

   4.  Împăratul Romano-German 

   5. A – Cauza: „sătui de această lungă robie” 
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       Efect: „am hotărât să aducem [ţara] la starea sa de mai înainte (…) şi să cerem ajutorul şi ocrotirea 

Majestăţii Sale imperiale” 

 

   6.  B – „Matei Basarab făgăduise a face o puternică diversiune în cazul unei lupte” 

 

              „ar fi în bune legături cu regele Poloniei, către care se obliga a transmite corespondenţa” 

 

 „era de asemenea în raporturi prietenoase cu împăratul Romano-German” 

 

   7.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 
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creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8.  domnul  - secolele al XIV-lea şi al XV-lea 

 

  Principala instituţie atât pentru Moldova cât şi pentru Ţara Românească a fost domnia, domnul fiind 

stăpânul ţării dar şi voievod (conducătorul armatei). În calitatea sa de conducător al întregii administraţii 

a statului, Mircea cel Bătrân îi numea pe marii dregători,emitea acte de proprietate şi acorda privilegii. 

Titlul de voievod arată că domnul era conducătorul suprem al armatei; el percepea birul, dare în general 

destinată acoperirii cheltuielilor de apărare sau răscumpărare a păcii prin tributul impus de  imperiul 

otoman, după 1417, când Mircea se recunoaşte vasalul sultanului. Domnul decidea şi în ceea ce priveşte 

politica externă a ţării; declara război şi încheia pace, încheia tratate cu statele vecine. În plan 

judecătoresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judecătorul suprem al ţării. La nivelele 

inferioare, justiţia era împărţită de boieri şi sfatul boieresc care îl ajutau pe domn în conducerea ţării. 

Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija întreaga viaţă spirituală.. De-a lungul timpului, Biserica s-a 

bucurat de atenţia şi protecţia domniei, manifestate prin înălţarea de lăcaşuri, înzestrarea cu moşii, cărţi 

şi obiecte de cult. 

 

            Cele două instituţii s-au sprijinit reciproc în opera de consolidare şi afirmare a statelor româneşti 

medievale, ca exponente originale ale civilizaţiei Europene. 

 

            Mircea cel Bătrân a înzestrat biserica cu numeroase danii iar printre ctitoriile sale religioase cea 

mai cunoscută se află Cozia – locul său de veci.  Ţara Românească era  recunoscută de Patriarhia de 

Constantinopol şi implicit de Imperiul Bizantin ca un factor de stabilitate  din zonă, fapt ce i-a permis lui 

Mircea să intervină între Patriarhia de la Constantinopol şi domnul Moldovei – Alexandru cel Bun pentru 

recunoaşterea Mitropoliei de la Suceava. 

 

 

 

 

SUBIECTUL I 
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Varianta 95 

  1. secolul al XIII-lea 

   2. marele voievod 

   3.  Negru Vodă 

   4.  Câmpul Lung 

   5.  A – „Negru Vodă (…) pogorându-se pe apa Dâmboviţii început-au a face ţară nouă” 

 

              „Întâi au făcut oraşul ce-i zic Câmpul Lung (…) de acolo au descălecat la Argeş şi au făcut oraş 

mare (…) unii au ajuns până în apa Siretului şi până la Brăila iar alţii au ajuns peste tot locul de au făcut 

oraşe şi sate” 

 

   6. B – Cauza: „anihilarea autonomiei Ţării Făgăraşului în 1921” 

 

             Efect: „trecerea munţilor de către Negru Vodă şi instalarea sa la Câmpul Lung” 

 

      SAU 

 

                   Cauza: „în 1933 Carol Robert a decis să întreprindă o mare campanie împotriva Ţării 

Româneşti” 

 

                   Efect: „înfruntarea [de la Posada] cu marea oaste a unuia dintre cele mai puternice state ale 

vremii” 

 

   7.   Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 
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atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 

oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8. În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un context extern 

dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul Habsburgic, Polonia 

şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă la confruntarea 

deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze acţiuni diplomatice 

orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea feudală românească este 

alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-lea; greci, albanezi ş a 

oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc poziţii importante în stat. 

La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor – Ţara Românească şi 

cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între boierime pământeană şi noii veniţi. 

Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi 

să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu 

în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi 

din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat 

Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de 

prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate 
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în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem 

vorbi despre o politică externă de amploare ca în secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-

lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi 

pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  

(sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

             Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării dominaţiei 

otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile fanariote. 
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Varianta 96 

  1. secolul al XIV-lea 

   2. Ştefan cel Mare 

   3. Polonia, Moldova 

   4.  Moldova a intrat în sistemul de alianţe al regatului Polono – Lituanian. 

 

Explicaţia din text: „părea să ofere garanţi suficiente pentru apărarea ţării de pretenţiile regatului ungar” 

 

   5.  „părţile sunt deplin egale (…) de acum înainte va fi de amândouă părţile linişte şi pace veşnică” 

   6.  La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 
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adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 

Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

   7.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se       La baza constituirii Moldovei stă un dublu 

descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii 

împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul 

maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă 

de apărare supusă coroanei ungureşti. Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de 

Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din 

Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un 

nou stat românesc independent, şi anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut 

între 1364-1365 de către  Regatul Ungariei. 
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SUBIECTUL I 

 

 

Varianta 97 

  1. secolul al XVI-lea 

   2. rege al Poloniei 

   3.  A – voievod; B - domn 

   4.  B  – „eu Ştefan Tomşa (…) jur (…) că voi păstra fidelitate şi supuşenie faţă de Majestatea Sa 

Sigismund, rege al Poloniei” 

 

„eu îl voi preveni fidel şi sincer (…) pe Majestatea sa regală fără ai ascunde nimic” 

 

   5. A – „nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean să nu se pricinuiască pagube 

(…) oamenilor regelui [Poloniei]” 

 

             „iar dacă se aduc stricăciuni ele să fie îndreptate prin porunca mea împărătească, după ce se vor 

dovedi” 

 

   6.  Ţările Române, între secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. 
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            Un episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al II-

lea a încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei 

Corvin şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil 

din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania 

surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a 

pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală 

transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua 

Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 

30 000 de oşteni, astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să 

organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit 

totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad 

hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de 

noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mahomed al II-lea 

şi să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. 

Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

 

            Un alt tratat antiotoman, în Epoca Medievală, este încheiat între Mihai Viteazul (1593-1601)  şi 

Rudolf al II-lea, împăratul imperiului Romano-German, tratat parafat la mănăstirea Dealu, la 30 mai/ 9 

iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se eliberează de obligaţiile asumate la Alba Iulia de către delegaţia 

munteană din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul său, Nicolae, ca moştenitor al tronului.  Obligaţiile 

militare asumate sunt condiţionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, 

necesare echipării unei armate de 5000 de ostaşi. 

 

            Deşi au ajuns să plătească tribut Porţii Ţările Române nu au fost cucerite de otomani, şi au păstrat 

autonomia chiar şi în secolele următoare când dominaţia otomană s-a înăsprit. De câte ori au găsit 

oportunitatea domnii români s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea şi 

dominaţia otomană. 

 

            La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos), această bătălie reprezintă prima mare 

confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare directă, 

Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica aceasta a 

fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din urmă într-

o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, cronicile vremii 
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scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele victoriei au fost: 

îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale otomane la care a 

participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole. În prealabil Mircea a încheiat cu Sigismund de 

Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). Scopul alianţei -ca şi scopul 

cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din Europa. Încă din primăvara 

anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au 

alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor şi oastea Ţării Româneşti sub 

conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi Rahova ajungând la Nicopole. Deşi 

Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace cel dintâi, a fost refuzat de ducele 

Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria occidentală, care s-a îndepărtat de liniile 

creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea 

prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul ţării prezenţa turcilor a avut un efect 

paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri în jurul domnului 

după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 
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Varianta 98 

  1. Mihai Viteazul 

   2. secolul al XVI-lea 

   3. A – 5 000 unguri; B – 200 de unguri 

   4. A -  Lunca râului Bârlad; B – Podul râului Neajlov (în ambele cazuri este vorba de o luncă 

mlăştinoasă) 

   5.  În lupta de la Podul Înalt „i-a biruit Ştefan Vodă, nu aşa cu vitejia cum cu meşteşugul. 

 

Explicaţia din text: „Ştefan Vodă tocmise puţini oameni peste lunca Bârladului, ca să-i amăgească cu 

buciume şi trâmbiţe, dând semn de război (…) cu oastea tocmită i-a lovit [pe turci] unde nici nu era loc” 
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   6.  Mihai Viteazul câştigă bătălia prin exemplu personal: „atunci Mihai Viteazul a smuls o secure sau o 

suliţă ostăşească (…) pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor” 

 

            Explicaţia din text: „străpunge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o altă căpetenie şi luptând se 

întoarce nevătămat (…) făcându-se aşa mare învălmăşeală încât până în seară au fost redobândite cele 

11 tunuri” 

 

   7.  Ţările Române, între secolele al XIV-lea - al XVI-lea au dus o politică activă în sud - estul Europei cu 

mijloacele diplomaţiei – când puteau evita lupta dar şi cu rezistenţa armată când inamicul era pe 

măsură. Obiectivele lor  în Evul Mediu au fost să-şi apere independenţa, să-şi păstreze teritoriul şi să 

promoveze prosperitatea domnului şi locuitorilor acestui spaţiu. Prin implicarea lor în lupta antiotomană 

Ţările Române s-au implicat în politica de cruciadă târzie iniţiată de creştinătate. La sfârşitul secolului al 

XIV-lea Mircea a încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 

martie 1395). Scopul alianţei ca şi scopul cruciadei de la Nicopole din anul următor, era alungarea 

otomanilor de la Dunăre şi chiar din Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri 

francezi şi burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp 

ardelean condus de voievodul Ştibor şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 

1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă 

a otomanilor, a cerut să atace cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a 

fost pornit de cavaleria occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea 

otomană. Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia 

Dunării. În interiorul ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui 

Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie 

favorabilă lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 

 

           Un alt episod valoros din succesiunea alianţelor antiotomane este cel din 1459 când Papa - Pius al 

II-lea a încercat să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor adresându-se regelui Ungariei -  Matei 

Corvin şi altor prinţi din Europa. În acest context  a acţionat Vlad Ţepeş, aliat cu Matei Corvin probabil 

din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei,  organizează campania 

surpriză din iarna 1461-1462 în sudul Dunării. Surprins de sfidarea lui Ţepeş, Mahomed al II-lea a 

pregătit un răspuns pe măsură: cu o armată de circa  60 000 de luptători şi cu o trupă navală 

transportată de 25 de trireme şi 150 de alte vase, sultanul s-a îndreptat spre Dunăre cu scopul de a lua 

Chilia şi de a-l scoate din tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş. Efectivele domnului valah nu depăşeau 

30 000 de oşteni ,astfel că nu a reuşit să oprească trecerea peste fluviu a armatei otomane şi a trebuit să 

organizeze  un atac surpriză în interiorul ţării. ‚‚A trimis sus la munte toate femeile şi copii’’, a pustiit 

totul în calea invadatorilor silindu-i să sufere de foame şi sete. Sub arşiţa zilelor de vară, soldaţii lui Vlad 
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hărţuiau permanent inamicul. În noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declanşează celebrul atac de 

noapte asupra taberei otomane de lângă  Târgovişte, al cărui scop era să suprime pe Mehmed al II-lea şi 

să-i înfricoşeze oastea. Fără a-şi atinge obiectivul, domnul a produs însă grele pierderi taberei turceşti. 

Sub efectul acestei lovituri surpriză, trupele s-au retras precipitat în dezordine. 

 

   8.  Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi 

Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului de la nord de Dunăre. La 

baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in 

cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt 

pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de 

Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă ruşilor 

din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole. 

 

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai 

românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354), iniţiate de regele 

maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul 

determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. 

Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea 

unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece 

munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi 

anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut între 1364-1365 de către  Regatul 

Ungariei. 
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Varianta 99 

  1. secolul al XIV-lea 
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   2.  domnul Ţării Româneşti 

   3.  Ungaria 

   4.  Imperiul Otoman 

   5.  A – Cauza: „Mircea (….) se ţinea şi el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile de stejar” 

 

              Efect: „săvârşea isprăvi vrednice de amintit, dând lupte”. 

 

   6.   B – Cauza: „a venit domnul Ţării Româneşti Mircea [cel Bătrân], care a cerut regelui să-i dea voie să 

facă o recunoaştere a duşmanului” 

 

          Efect: „după ce s-a întors la rege şi i-a spus că a văzut pe duşman şi că duşmanul avea 20 de 

steaguri şi că sub fiecare steag s-ar afla câte 10 000 oameni (…) regele a vrut să întocmească ordinea de 

luptă” 

 

   7.  Principalele acţiuni militare în care au fost implicate Ţările Române în secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

au fost orientate împotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectivă în plină expansiune spre 

centrul Europei. Ştefan cel Mare – domnul Moldovei se implică în frontul antiotoman după căderea lui 

Vlad Ţepeş – 1462 – moment din care Ţara Românească nu mai este un spaţiu prietenos Moldovei ci 

anunţă prin Radu cel Frumos viitoarele expediţii otomane la gurile Dunării. Astfel că Ştefan decide să 

atace primul –între 1462 şi 1465 preia controlul asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Între 1470 şi 1472 Ştefan 

organizează expediţii în Ţara Românească împotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad Ţepeş) cu 

gândul de a aşeza pe tronul acestei ţări un domn credincios, loial luptei antiotomană. Sultanul a trimis 

împotriva lui Ştefan, în toamna lui 1474, o armată puternică de circa 120 000 de oameni, comandaţi de 

Soliman Paşa. După o scurtă şedere în Ţara Românească, unde Basarab Ţepeluş oferă ca ajutor pe cei 17 

000 de oşteni ai săi, Soliman trece în Moldova.  Cu toate că avea numai 40 000 de ostaşi, 5 000 de secui, 

1 800 de ardeleni şi 2 000 polonezi, Ştefan a obţinut o strălucită victorie în ziua de 10 ianuarie 1475 în 

apropierea oraşului Vaslui, la confluenţa Racovei cu Râul Bârlad (lângă  Podul Înalt). În următoarele 3 zile 

ostaşii moldoveni au urmărit şi distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat 

nu numai de cronicarii moldoveni şi poloni ci chiar şi de cei turci. Unul dintre ei spunea că ‚‚niciodată 

armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare’’. În urma victoriei, Ştefan trimite o scrisoare cu 

data de 25 ianuarie 1475 mai multor conducători de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor 

militar în eventualitatea unor noi expediţii otomane. Din nefericire a primit numai felicitări şi promisiuni 

astfel că în anul următor – 1476 – însuşi Sultanul Mahomed al II-lea a sosit în Moldova cu gândul de a-i 

da o lecţie lui Ştefan pentru îndrăzneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otomană cu intrarea 
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oştii otomane din sud graniţa răsăriteană a Moldovei este atacată de tătari - proaspăt vasali ai imperiului 

otoman (vara anului 1475). În cursul lunii iunie Ştefan izbuteşte să înfrângă oştile tătarilor şi le alungă 

dincolo de Nistru. Este înfrântă şi avangarda oştilor otomane. Totuşi grosul armatei sub comanda 

sultanului înaintează iar Ştefan cu oaste puţină (aproximativ) 12 000 de luptători îi întâmpină la 

Războieni – Valea Albă, la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost în netă superioritate numerică (150 

000) oameni iar Ştefan, cu toată vitejia oştenilor săi este învins, momentul este consemnat de Ştefan 20 

de ani mai târziu în pisania bisericii ridicată pe locul bătăliei „şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi 

creştinii de păgâni (…) şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei”. Datorită unei bune 

coordonări şi loialităţii ţării cetăţile nu au fost cucerite de turci iar Ştefan refăcându-şi oastea, primind şi 

ajutorul polonezilor şi al maghiarilor reuşeşte până în toamnă să respingă pe turci dincolo de Dunăre. 

Astfel că şi campania din 1476 se încheie cu rezultate bune pentru Moldova.   

   8.  Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în 1683 marchează debutul ultimei faze de evoluţie a 

Imperiului Otoman -decăderea sa lungă şi lentă(1683- 1918). 

   9. De acest fenomen au profitat din plin cele două puteri în ascensiune -Austria şi Rusia -care iniţiază o 

politică agresivă, expansionistă, în răsăritul Europei- politică cunoscută mai bine de două secole sub 

numele de ‚‚criză orientală’’. Aflate la intersecţia celor trei mari puteri (Rusia, Austria şi Turcia) Ţările 

Române nu puteau să se sustragă caruselului de interese şi intrigi care s-a declanşat după 1683 în 

răsăritul Europei. În prima fază ,domnitori vizionari ca  Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi 

Dimitrie Cantemir încearcă ieşirea din sistemul dominaţiei otomane, apropiindu-se de Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi Rusia. Tratativele cu Habsburgii le iniţiază Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti 

1678-1688). În centrul acestor tratative au stat ideile de independenţă a ţării, libertate religioasă, 

respectarea vechilor obiceiuri ale ţării. După moartea neaşteptată a lui Şerban Cantacuzino, tratativele 

sunt continuate de Constantin Brâncoveanu(1688-1714), fără să se ajungă la un rezultat deoarece 

Austria nu a dat garanţiile militare solicitate de domnul român ci, din contră ,comportamentul 

generalului Donat Heissler în 1690 a demonstrat intenţia expansionistă  a Austriei . După pacea de la 

Karlowitz, Transilvania intră sub stăpânire Austriacă iar Ţara Românească şi mai ales Moldova se 

reorientează spre altă alianţă: Rusia lui Petru cel Mare. În aprilie 1711 Dimitrie Cantemir încheie cu Petru 

o înţelegere la Luck prin care se prevedea ieşirea Moldovei de sub dominaţie otomană, alianţa ţării cu 

Rusia, recunoaşterea deplinei suveranităţi şi integrităţi a Moldovei, domnie ereditară în familia lui 

Dimitrie Cantemir. Războiul ruso-româno-otoman se sfârşeşte însă cu înfrângerea de la Stănileşti pe 

Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat să se refugieze în Rusia. După câţiva ani (1714) îşi pierde tronul şi 

Brâncoveanu; apoi şi viaţa, În aceste împrejurări, pentru că nu mai avea încredere în domni pământeni, 

Imperiul Otoman a introdus în Moldova şi Ţara Românească domniile fanariote. 
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SUBIECTUL I 

 

Varianta 100 

 

   1. secolul al XVII-lea 

   2. Ţara Românească 

   3.  A – Imperiul Romano-German; B – Republica Veneţiană 

   4.  Mihai Viteazul este nemulţumit de dominaţia otomană. 

 

Explicaţia din text: „deoarece această provincie, Ţara Românească [este] de mai mult de 100 de ani sub 

jugul turcesc şi este supusă unei grele robii, noi sătui de această lungă robie (…) am hotărât să o aducem 

la starea sa de mai înainte” 

 

   5. Matei Basarab se decide să se revolte împotriva Imperiului Otoman aliindu-se cu Veneţia. 

 

Explicaţia din text: „Matei Basarab făgăduise a face o puternică diversiune în cazul unei lupte, atacând 

din [Ţara Românească] pe turci cu 40 000 de oameni” 

 

   6. La sfârşitul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman forţa deja linia Dunării în expansiunea sa spre 

centrul Europei. Mircea cel Bătrân (1386- 1418), domnul Ţării Româneşti, în faţa acestei primejdii a 

adoptat o politică activă de apărare a ţării aliindu-se cu vecinii. Astfel că în 1389 oferă ajutor cneazului 

Lazăr în bătălia de la Câmpia Mierlii. În anii următori se confruntă cu turcii şi la nord de Dunăre. Cea mai 

răsunătoare victorie a sa este cea de la Rovine. Deşi nu se cunosc nici data exactă (probabil oct. 1394 sau 

mai 1395) şi nici locul unde  s-a desfăşurat (rovină - loc mlăştinos) , această bătălie reprezintă prima 

mare confruntare româno-otoman din istorie. Întrucât nu avea suficiente forţe pentru o înfruntare 

directă, Mircea - după ce a pus la adăpost populaţia - s-a retras în păduri, hărţuindu-i pe turci. Tactica 

aceasta a fost apoi folosită de mai mulţi domnitori în lupta cu oştile otomane. Bătălia s-a dat în cele din 

urmă într-o zonă mlăştinoasă unde forţele turceşti nu se puteau desfăşura. Lupta a fost crâncenă, 

cronicile vremii scriu despre  mulţimea lăncilor şi a săgeţilor care au întunecat văzduhul. Consecinţele 

victoriei au fost: îndepărtarea pericolului otoman şi organizarea primei mari coaliţii continentale 

otomane la care a participat şi domnitorul român –cruciada de la Nicopole-  . În prealabil Mircea a 

încheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alianţă la Braşov (7 martie 1395). 
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Scopul alianţei -ca şi scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dunăre şi chiar din 

Europa. Încă din primăvara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi şi burgunzi, apoi germani, 

italieni si englezi. Acestora li s-au alăturat oştile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul Ştibor 

şi oastea Ţării Româneşti sub conducerea lui Mircea. În vara anului 1396 aliaţii au cucerit Vidinul şi 

Rahova ajungând la Nicopole. Deşi Mircea, care cunoştea tactica de luptă a otomanilor, a cerut să atace 

cel dintâi, a fost refuzat de ducele Burgundiei. În aceste condiţii atacul a fost pornit de cavaleria 

occidentală, care s-a îndepărtat de liniile creştine şi a fost înconjurată de oastea otomană. Rezultatul 

cruciadei a fost un fiasco; el consfinţea prezenţa otomanilor în Bulgaria şi pe linia Dunării. În interiorul 

ţării prezenţa turcilor a avut un efect paradoxal pentru că i-a întărit poziţia lui Mircea; pericolul otoman 

i-a readus pe boieri în jurul domnului după o scurtă perioadă de anarhie favorabilă lui Vlad Uzurpatorul 

preferatul sultanului 

   7.  Soluţie I: În cursul secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea, istoria Ţărilor Române s-a derulat într-un 

context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, şi Imperiul 

Habsburgic, Polonia şi mai târziu Rusia, pe de altă parte. Domnitorii români renunţă în această perioadă 

la confruntarea deschisă cu Poarta, acceptându-i pretenţiile şi înclinând tot mai mult să promoveze 

acţiuni diplomatice orientate către una sau alta din părţile aflate în conflict. În plan intern ordinea 

feudală românească este alterată de sistemul de cumpărare al domniei ,prezent încă din secolul al XVI-

lea; greci, albanezi ş a oameni cu spirit întreprinzător,încep să se aşeze în Ţările Române şi primesc 

poziţii importante în stat. La începutul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a 

Basarabilor – Ţara Românească şi cea a Muşatinilor – în Moldova, fapt ce lasă loc competiţiei între 

boierime pământeană şi noii veniţi. Pentru început victorioasă iese boierimea pământeană, care 

reuşeşte să stăvilească accesul străinilor şi să-şi impună pe tron lideri proprii- este situaţia lui Matei 

Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. Ctitor a mai multor monumente de 

arhitectură, printre care şi splendida biserică Trei Ierarhi din Iaşi, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus 

tiparul în Moldova aducându-l de la Kiev şi a întemeiat Academia Vasiliană (şcoala mare domnească de 

la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epocă de prosperitate, de bună organizare a instituţiilor şi de 

strălucire culturală. Bisericile şi mănăstirile ridicate în Moldova, ca şi fastul Curţii Domneşti de la Iaşi stau 

mărturie în acest sens. Chiar dacă nu mai putem vorbi despre o politică externă de amploare ca în 

secolele precedente, în plan intern în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea domnia şi-a păstrat toate 

atribuţiile tradiţionale: ‚‚dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate 

din boierime, de a pune dări, ba chiar de a face episcopi’’  (sursă – Dimitrie Cantemir- Descrierea 

Moldovei)În Ţara Românească situaţia a fost aproape identică 

 

                  Ambele state medievale româneşti şi-au păstrat instituţiile proprii, în ciuda agravării 

dominaţiei otomane, inclusiv în secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane – domniile 

fanariote. 
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Soluţie II: Instituţia centrală în statele medievale romaneşti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai 

multe transformări, influenţate în general de raporturile avute de Ţările Romane cu Imperiul Otoman. 

Astfel, după instaurarea dominaţiei otomane, sultanul se amestecă tot mai mult în treburile interne ale 

Ţărilor Române încălcând astfel obiceiul de alegere a domnului de către ţară. Treptat, domnia nu a mai 

fost un atribut exclusiv al voinţei divine, deoarece depindea de voinţa sultanului. 

 

            Schimbările în structurile instituţiilor româneşti se fac şi mai acut simţite odată cu înlăturarea 

domniilor pământene şi instalarea regimului fanariot în Moldova (1711)  şi în Ţara Românească (1716). 

Domnitorii,în mare parte, erau numiţi direct de către Poartă, dintre grecii din Fanar, fără asentimentul 

ţării. Durata domniei era foarte scurtă, iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se plăteau sume 

importante de bani. În ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei într-

o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societăţii. Chiar dacă sunt uneltele Porţii, domnii 

din secolul al XVIII-lea iau măsuri pentru eficientizarea aparatului administrativ, încearcă să definească 

principalele categorii sociale şi raporturile dintre ele, să limiteze abuzurile din administraţie, desfiinţează 

şerbia (Constantin Mavrocordat – 1746- Ţara Românească şi 1749 – Moldova). Sunt elaborate şi primele 

coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi şi Legiuirea lui Caragea . Din această perspectivă domnii 

fanarioţi pot fi asemuiţi cu despoţii luminaţi din vestul Europei, chiar dacă reformele lor nu au dus 

întotdeauna la rezultatul scontat 


