
 
Concursul Național de Istorie ”Nicolae Iorga”  

Facultatea de Istorie – Universitatea din București (24 aprilie 2021) 

 

În 2021 sărbătorim 150 ani de la nașterea unui mare istoric, Nicolae Iorga. Și pentru că 

una dintre cugetările acestuia spunea că ”un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil 

care nu își cunoaște părinții” propunem un concurs de istorie dedicat elevilor din clasele V-XII. 

Credem că pentru mulți dintre elevii români interesați de întâmplările trecutului și de 

semnificația lor pentru prezent, un concurs de istorie este o bună oportunitate de valorificare a 

cunoștințelor, dar și de a dezbate teme interesante și relevante. Contextele competitive sunt cea 

mai bună ocazie de validare a competenţelor dobândite în școală și prin lecturi extracurriculare. 

Concursul nostru se dorește a fi o modalitate de a-i încuraja pe elevi să își utilizeze 

cunoștințele de istorie într-un mod creativ și coerent.  

 Istoria nu este doar o poveste a trecutului nostru, ci o sursă de învățături și o modalitate 

de a detecta modele care ne ajută să construim o societate sănătoasă din punct de vedere 

economic, cultural și chiar sanitar. Provocările prezentului și viitorului, conflictele și crizele 

pot fi evitate sau gestionate coherent dacă factorii decizionali implicați și cetățenii își cunosc și 

înțeleg istoria.  

 Orele de istorie din școală dezvoltă o serie de abilități utile în viața de zi cu zi, cum ar 

fi: analiza evenimentelor, dezvoltarea spiritului critic, capacitatea de identifica riscurile și de a 

găsi soluții rezonabile. Astfel de abilități sunt absolut necesare unei societăți care caută 

bunăstarea și progresul și se pot dezvolta prin intermediul activităților de la clasă, dar și prin 

provocările aduse de concursurile școlare. Facultatea de Istorie a Universității din București are 

rolul de a forma viitori profesori și cercetători, dar și de a se contribui la formarea de cetățeni 

implicați activi în dezvoltarea comunităților lor. De aceea, acest concurs este gândit ca o 

modalitare de a stimula pe tinerii preocupați de trecutul istoric, pentru că prin descoperirea 

acestui trecut vor putea construi solid și responsabil viitorul.  

 

 

Obiectivele concursului: 

- educarea capacității de comunicare și dialog; 

- dezvoltarea gândirii critice; 

- dezvoltarea spiritului de competiție; 

- menţinerea interesului pentru disciplina istorie; 

- valorificarea abilităţilor elevilor pasionaţi de istorie. 

-  



 
Participanți și condiții de participare: 

✓ La concurs sunt invitaţi să participe elevii claselor V-XII. 

✓ Participanţii  trebuie să aibă acces la Internet. 

 

 Concursul este deschis și elevilor din Republica Moldova, cu condiția ca aceștia să 

redacteze lucrările în limba română și să respecte tematica anunțată. 

 

Desfăşurarea concursului: 

Participanţii se vor înscrie la concurs cu minimum 5 zile înaintea desfăşurării acestuia, 

accesând linkul pus la dispoziţie de Facultatea de Istorie pe pagina dedicată concursului și pe 

canalele sale de comunicare social-media,  completând formularul cu nume, prenume, şcoala 

de provenienţă, clasa, localitate, profesor coordonator. Vor primi un număr de înregistrare pe 

care vor trebui să-l reţină. 

În ziua concursului  fiecare participant va accesa subiectele prin Google Form, va nota 

numărul primit la înscriere în locul numelui, va rezolva pe rând subiectele şi va trimite 

răspunsurile respectând limita de timp.  

Răspunsurile vor fi preluate de fiecare subcomisie şi vor fi distribuite profesorilor 

corectori. 

 

 

Bibliografie:  

Manuale digitale:  

 

Clasa V –a:  

 

• Editura Litera, EDP, Corint Books, Corint Logistic, C.D. Press, All, Aramis Print 

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Istorie/CD%20Press/book.html?bo

ok#4. 

• https://www.litera.ro/manualelitera/manuale/Istorie/index.html. 

 

 Clasa VI-a:  

• Editura EDP   

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Istorie/EDP/A535.pdf 

 

Clasa VII-a: 

• Editura Art Klett, C.D. Press, Aramis Print. 

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Istorie/U0MgQVJUIEtMRVRUI

FNS/#book/0-help   

     



 
 Clasa VIII-a:  

• Editura Art Klett, C.D. Press, Litera 

• https://www.litera.ro/manualelitera/manuale/istorie-cls8/index.html 

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20%20VIII-

a/Istorie/Uy5DLiBDLkQuIFBSRVNT/ 

 

 

Clasa a V-a: 

 

Materia de concurs: 

 

Unitatea 1. Alfabetul istoriei - reconstituirea trecutului 

- Izvoare istorice 

- Perceperea timpului şi a spaţiului; cronologia istoriei; periodizare; spaţiul istoric 

Unitatea 2. Preistoria  

   - Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor: sedentarizare, economie 

Unitatea 3. Orientul Antic 

   - Mediul natural şi viaţa cotidiană: locuinţa, hrana, familia, aşezări (sat 

şi oraş), economia, practici sociale, credinţa. 

   - Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului Antic 

   - Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet 

    Studiu de caz Epopeea lui Ghilgameş 

    Studiu de caz Codul lui Hammurabi. 

 

Clasa a VI-a: 

 

Materia de concurs: 

 

Unitatea 1. Călători şi călătorii – Europa şi Lumea Nou 

   - Călătoriile şi percepţia spaţiului în Evul Mediu; mijloace de transport 

   - Marile descoperiri ale europenilor: drumuri şi teritorii; consecinţe 

asupra vieţii oamenilor 

Unitatea 2. Geneza spiritului modern  

-  Renaşterea: geneza spiritului modern, umanismul 

           Studiu de caz Leonardo da Vinci şi Michelangelo Buonarroti 

- Reforma. Contrareforma. 

- Absolutismul 

    Studiu de caz Ludovic al XIV-lea. Palatul de la Versailles. 

about:blank
about:blank
about:blank


 
Clasa a VII-a: 

 

Materia de concurs: 

 

Unitatea 1. Lumea la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 

- Marile alianţe politico-militare în lume 

- Primul Război Mondial. Evoluţia alianţelor. Fronturile de luptă 

          Studiu de caz România şi Primul Război Mondial 

- Tratatele de pace. Noua hartă a Europei 

Unitatea 2. Perioada interbelică: o lume în schimbare 

    Studiu de caz Crize economice 

   -  Cetăţean şi stat în democraţie şi în totalitarism 

    Studiu de caz Un model democratic – SUA 

    Studiu de caz  Comunismul. Nazismul 

 

 

Clasa a VIII-a: 

 

Unitatea 1. Geto-dacii 

   - Izvoare istorice despre geto-daci: Herodot, Strabon, Cassius Dio 

   - Burebista. Decebal; cucerirea Daciei de către romani 

Unitatea 2. Etnogeneza românească 

   - Dacia romană. Romanizare. Creştinism 

   - Romanitatea orientală 

   - Poporul român – popor romanic. 

Unitatea 3. Evul Mediu românesc 

   - Primele forme de organizare statală 

   - Statele medievale în spaţiul românesc: Transilvania, Ţara Românească, 

Moldova, Dobrogea 

   - Spaţiul românesc şi politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân 

la Mihai Viteazul  

  

 

 

 

  

 



 
Clasa a IX-a: 

 

Bibliografie: manualul utilizat la clasă 

Materia de concurs: 

 

1. Popoare şi spaţii în antichitate: Sumerienii  

2. Forme de organizare politică în antichitate:  monarhia egipteană, democraţia ateniană, 

republica şi imperiul roman, regatul dac 

3. Moştenirea culturală a antichităţii: arhitectura orientală, stilurile artei greceşti, arta 

plastică greacă, arta monumentală romană,  modele şi valori în educaţie în lumea greacă, 

ştiinţa. 

 

Clasa a X-a: 

 

Bibliografie: manualul utilizat la clasă 

Materia de concurs: 

 

1. “Revoluţia glorioasă” 

2. Noi principii şi valori în societate 

3. Constituirea SUA 

4. Revoluţia franceză 

5. Franţa napoleoniană 

6. Congresul de la Viena, concertul european, sistemul de alianţe. 

 

Clasa a XI-a: 

 

Manual:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwikxNz2m7juAhVrpIsKHaftDKwQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2F

manuale.edu.ro%2Fmanuale%2FClasa%2520a%2520XI-

a%2FIstorie%2FCorint1%2FA364.pdf&usg=AOvVaw3Rts5RJqvaD1-2x0Q-rHmP 

Materia de concurs: 

 

1. Europa contemporană (Europa-spaţiu al diversităţii, Premise ale integrării. Primii paşi, 

Integrarea europeană) 

2. Forme de organizare statală 

3. Idei şi regimuri politice. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
Clasa a XII-a: 

 

Bibliografie: manualul utilizat la clasă 

 

Materia de concurs: 

1. Etnogeneza românească, 

2. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII), 

3. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-

XX). 

 

❖  

 

   Evaluarea  

Evaluarea va fi realizată de câte o comisie pentru învățământul gimnazial, respectiv 

pentru cel liceal; fiecare dintre cele 2 comisii va fi formată din câte doi membri/an de studiu. 

Comisiile vor fi coordonate de un președinte de onoare, un președinte executiv și doi 

vicepreședinți.  

Studenţii Facultăţii de Istorie vor fi implicați în organizarea concursului. 

Preşedintele de onoare al comisiei va fi doamna decan conf. univ. dr. Florentina Niţu. 

 Lucrările vor fi evaluate în conformitate cu următoarele criterii: 

- exactitatea conţinutului; 

- structura logică a conţinutului, 

- utilizarea limbajului de specialitate,  

- prezentarea faptelor istorice, argumentarea  şi reliefarea semnificaţiei lor istorice; 

- exprimarea opiniei personale; 

- respectarea limitei de spaţiu. 

Evaluarea se va realiza prin acordarea de puncte de la 0 la 100. 

• 10 se vor acorda din oficiu, 

• 40 de puncte vor fi acordate pentru subiectul I, 

• 50 de puncte pentru subiectul a II-lea. 



 
Ca o apreciere  a eforturilor elevilor dar  și pentru recunoașterea publică a succesului lor se vor 

acorda premiile I, II, III şi menţiuni dacă elevii se încadrează în următoarele punctaje: 

Premiul I: 100-95 puncte, 

Premiul II: 94-90 puncte; 

Premiul III: 89-85 puncte; 

Menţiuni: 84-70 puncte. 

 


