
Concursul Național de Istorie ,,D. Onciul” 

Facultatea de Istorie – Universitatea din București (29 aprilie 2023) 

 

Aflat la cea de-a treia ediție, Concursul Național de Istorie din acest an este dedicat 

figurii bucovineanului Dimitre Onciul, profesor al Universității din București (1896-1923), 

decan al Facultății de Litere și Filosofie (1919-1923), membru al Academiei Române și 

președinte al acesteia (1920-1923), Director General al Arhivelor Statului (1900-1923), o 

personalitate care a marcat în scrisul istoric începuturile abordării critice a surselor. 

 Dublu licențiat în istorie și filosofie al Universității din Cernăuți (1881, 1882)) și cu 

un doctorat obținut la Universitatea din Viena (1884), Onciul a debutat ca profesor al 

Universității din București în 1896 cu un curs de istorie a românilor, în care analiza perioada 

medievală timpurie. Printre studenții săi s-au numărat Vasile Pârvan, Al. Lapedatu, C. 

Giurescu, Ion Ursu sau Ilie Minea, istorici care  au dus mai departe „Şcoala lui Onciul” sau au 

înfiinţat, la rândul lor, propria ”şcoală” după modelul maestrului. Onciul s-a impus în 

istoriografia românească prin erudiție, spirit critic și analiză detaliată a surselor, punând bazele 

Şcolii critice în cercetarea istoriei la Universitatea din București, împreună cu profesorii Ioan 

Bogdan şi Nicolae Iorga.  

„Ceea ce caracteriza cursul şi în special seminarul său era documentarea exigentă, 

fiecare afirmare trebuind să se sprijine pe o dovadă certă, autentică. Îl aud spunând – şi uneori 

o spunea foarte apăsat studentului care-şi susţinea lucrarea de seminar: Pe ce te bizui 

dumneata? Unde-i documentul?" (C.C. Giurescu, discurs de recepție la Academia Română, 

1975). 

Liceenii clasei a XII-a se întâlnesc cu numele istoricului Dimitre Onciul încă de la 

primele lecții, pentru că acesta s-a remarcat prin contribuțiile sale de analiză critică a 

documentelor la subiectul continuității românilor.   

Speram să demonstrăm și prin concursul din acest an 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 coerent 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, precum: 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 contribui la formarea 

de cetățeni implicați activ în dezvoltarea comunităților lor. De aceea, acest concurs este gândit 

ca o modalitate de a-i 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;  

- stimularea 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 VIII-XII.  

✓ Participanţii trebuie să aibă acces la Internet și să poată folosi camera și 

microfonul. Rezolvarea subiectelor de concurs trebuie să se realizeze neapărat 

de pe un calculator sau laptop.  

✓ Facultatea de Istorie nu își asumă responsabilitatea pentru acei candidați care 

nu reușesc să se conecteze la link-ul anunțat înainte de concurs.  

 

 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: Înscrierea participanților se va face de către profesorii 

coordonatori în perioada 15 martie – 7 aprilie 2023 prin completarea unui formular care va fi 

pus la dispoziţie de Facultatea de Istorie pe canalele sale de comunicare social media.  



Formularul va conține datele profesorului și ale elevilor coordonați de acesta, dar și 

declarațiile părinților (în cazul elevilor minori) privind acceptarea gestionării datelor personale 

ale elevilor (acestea vor fi încărcate în formular). Profesorii vor furniza obligatoriu pentru elevii 

înscriși adrese de e-mail cu extensia gmail (pe care aceștia le vor folosi pentru conectare în ziua 

concursului) sau adrese de e-mail instituționale. Profesorul va primi, până la 18 aprilie, odată 

cu mailul de validare a înscrierii și numerele de înregistrare ale elevilor săi pe care aceștia vor 

trebui să le utilizeze în ziua concursului. Profesorii vor fi rugați să confirme primirea numerelor 

sau codurilor de înregistrare. Pentru a permite accesul elevilor din cât mai multe unități de 

învățământ, profesorii pot înscrie maxim 4 candidați pentru clasa a VIII-lea și maxim 10 

candidați pentru ciclul liceal de studii. În ziua concursului fiecare participant va accesa 

subiectele prin Google Form, se va semna cu numărul de înregistrare primit la înscriere, va 

rezolva pe rând subiectele şi va trimite răspunsurile respectând limita de timp (2 ore). 

Subiectele vor fi rezolvate în documente word (cu diacritice) și atașate formularului google de 

concurs sau vor putea fi redactate pe coală A4 de hîrtie și atașate formularului de concurs sub 

formă de fotografie. În cazul documentelor word/paginilor fotografiate, se impune notarea la 

început a clasei elevului, a codului de concurs și a numărului total de pagini redactate. Paginile 

trebuie să fie numerotate.  

Răspunsurile vor fi preluate de comisia de organizare şi vor fi distribuite profesorilor 

corectori.  

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru textele pierdute, trimise după expirarea 

timpului sau ce nu au fost expediate corect.  

Adresa de contact: concurs.istorie.onciul@gmail.com.  

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:concurs.istorie.onciul@gmail.com


Calendar concurs:  

15 martie – 7 aprilie: înscrieri  

Până pe 18 aprilie: expedierea codurilor de concurs către profesorii coordonatori  

Până pe 24 aprilie: semnalarea eventualelor probleme de către profesorii coordonatori  

29 aprilie, ora 9.00: desfășurarea probei de concurs  

În jur de 22 mai: afișarea rezultatelor inițiale  

23 - 25 mai: depunerea contestațiilor (vezi formularul de contestații din anexă)  

31 mai: afișarea rezultatelor finale  

 

Evaluarea  

Evaluarea va fi realizată de o comisie formată din câte 2-4 membri/an de studiu. 

Comisiile vor fi coordonate de un președinte și doi vicepreședinți.  

Studenţii Facultăţii de Istorie vor fi implicați în organizarea concursului.  

Preşedintele comisiei va fi Decanul Facultății de Istorie, 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 puncte se vor acorda din oficiu,  

• 40 de puncte vor fi acordate pentru subiectul I,  

• 50 de puncte pentru subiectul a II-lea.  

 

 

 



Punctaje și clasamente:  

Lucrările care se vor încadra în următoarele punctaje vor fi recompensate cu o diplomă 

care va certifica în mod public reușita elevilor. Diplomele/adeverințele vor fi expediate în 

format electronic profesorului coordonator.  

Premiul I: 100-95 puncte,  

Premiul II: 94-90 puncte;  

Premiul III: 89-85 puncte;  

Menţiuni: 84-70 puncte.  

 

Reguli specifice de lucru în timpul desfășurării concursului:  

1. Pentru fiecare clasă de concurs participanții vor avea două link-uri de accesat: un link 

pentru supraveghere pe toată durata concursului (Google Meet) și un link cu subiectele (Google 

Forms). Cele două link-uri sunt afișate pe site-ul (istorie.unibuc.ro) și pe pagina de facebook 

(Facultatea de Istorie - Universitatea din Bucureşti) ale facultății.  

2. Accesarea link-ului de Google Meet se face între 8:30-9.00. Nu se acceptă intrarea 

în concurs după ora 9:00. Link-ul Google Forms cu subiectele de concurs va fi activ începând 

cu ora 9:00.  

3. Participanții au obligația ca în intervalul orar 08:30-9:00 să se asigure că au accesat 

link-ul corespunzător clasei.  

4. Participanții au obligația ca pe toată durata concursului (între orele 9:00-11:00) să 

păstreze camera și microfonul deschise (cu volumul la minimum). Cei care nu vor respecta 

această cerință vor fi excluși din concurs.  

5. Cei care nu pot folosi același device pentru Google Meet și pentru Google Forms pot 

folosi două device-uri diferite care se află în momentul concursului la concurent, nu la terțe 

persoane.  

6. Participanții sunt rugați ca pe parcursul concursului să nu vorbească. Orice problemă 

întâmpinată pe parcursul concursului poate fi semnalată pe chat-ul Google Meet.  



7. Candidatii trebuie să fie singuri în camera de unde participă la concurs, nu au voie 

să discute cu alte persoane, să dea mesaje sau să manipuleze hârtii ori alte documente care au 

legătură cu subiectele de concurs.  

8. Dacă în timpul concursului apar probleme tehnice (semnal slab la internet, blocarea 

platformei Google Forms cu subiecte...) vă rugăm să ne transmiteți un mesaj pe chat-ul paginii 

de facebook..  

9. În cazul deconectării de pe platforma de Google Meet și/sau Google Forms, 

participanții la concurs au obligația reconectării în min. 3 min – max. 5 min; dacă intervalul 

până la reconectare depășește 5 minute, concurentul poate fi exclus.  

10. Elevii care termină de rezolvat subiectele mai devreme de cele 2 ore sunt rugați să 

apese cu atenție butonul SEND pentru expedierea răspunsurilor. După aceea, sunt rugați să 

anunțe pe chat-ul Google Meet că au terminat, indicând și codul lor de înregistrare. Ulterior, 

pot părăsi videoconferința.  

11. Rezolvarea subiectelor se va face obligatoriu cu diacritice; în caz contrar, 

candidatul va fi depunctat.  

12. Se interzice ferm comunicarea cu alte persoane în afara supraveghetorilor în timpul 

desfășurării concursului! Orice încercare de fraudare a concursului atrage după sine excluderea 

candidatului în cauză.  

13. Concursul va fi înregistrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXĂ CERERE PENTRU CONTESTAȚII1 CONCURSUL NAȚIONAL DE 

ISTORIE ,,D. ONCIUL” 

 

Doamnei președinte de comisie,  

 

Subsemnatul/subsemnata, …, în calitate de profesor coordonator al elevului cu codul 

de concurs…….., din clasa…. , solicit reevaluarea subiectului/subiectelor ……. Motivația 

contestației …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Dată,           Semnătură, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


