
Concursul Național de Istorie ”D. Onciul” 

Tematică 

 

Clasa a VIII-a: 

Bibliografie: manualul utilizat la clasă 

Materia de concurs: 

 

Geto-dacii 

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

  - Burebista. Decebal; cucerirea Daciei de către romani 

Etnogeneza românească 

  - Dacia romană. Romanizare. Creştinism 

  - Romanitatea orientală 

  - Poporul român – popor romanic. 

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   

- Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir;  

- Secolul fanariot; Românii între Orient și Occident. Conservatorism și 

modernizare; 

 

 

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 

4. Mari religii: Iudaismul, Budismul, Creștinismul, Islamul 

5. Civilizația medievală: ierarhia feudală. Statul medieval: Franța. Imperiul romano-

german. Imperiul Bizantin. 

 

 

 



 

Clasa a X-a: 

 

Bibliografie: manualul utilizat la clasă 

Materia de concurs: 

 

1. Epoca luminilor: Noi principii şi valori în societate 

2. Revoluția industrială: știința, tehnica, economia, societatea 

3. Constituirea SUA 

4. Revoluţia franceză 

5. Franţa napoleoniană 

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

7. Anul 1848 în Europa. 

 

Clasa a XI-a: 

 

Bibliografie: manualul folosit la clasă 

 

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 

4. România și Europa în secolul al XX-lea. 

5. Statele în perioada contemporană: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice; 

România de la statul totalitar la statul de drept 

 

 

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. Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile 

modernității 

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

XX). 

5. Constituțiile din România. 

6. România și concertul european: de la „criza orientală” la marile alianțe ale secolului 

XX (până la cel De-al Doilea Război Mondial). 

 


