
Concursul “Istoria în licee” 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE 

ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA” 
– ediţia a VIII-a – 

24 noiembrie 2018 
 

Tema: „Marea Unire a Românilor” 

-program şi regulament- 
 

Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga 

Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, propun ca în acest an concursul Istoria în 

licee „N. Iorga” să aibă ca temă Marea Unire a Românilor. 
În 2018, aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire a Românilor s-a realizat prin apariţia unor 
noi lucrări, volume, lucrări cu caracter autobiografic, prin organizarea unor conferinţe naționale și 
internaționale, expoziţii foto-documentare sau prin crearea unor baze de date. Desluşirea 
evenimentelor din 1918 contribuie decisiv la crearea identităţii româneşti, la cunoaşterea 
trecutului românilor, pentru înțelegerea prezentului şi construirea viitorului. 
Unirea Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918, a Bucovinei la 15/28 decembrie 1918 și 
a Transilvaniei la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, reprezintă momente importante pentru istoria 
statului român. Realizarea unirii provinciilor aflate în componența imperiilor vecine cu România 
reprezenta finalul unui proiect conceput încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, dar și începutul 
altuia nou, cu ample implicații politice, culturale și economice. Recunoașterea internațională a 
Unirii a avut loc în cadrul Conferinței de Pace de la Paris, organizată la finalul primului război 
mondial. 
Marea Unire de la 1918 a suscitat de-a lungul timpului interesul a numeroși istorici. Subiectul este 
mereu actual, fiind completat cu noi surse documentare. Realizarea unor eseuri pe acest subiect 
de către elevi poate surprinde modul în care evenimentele de acum 100 de ani sunt receptate de 
către noile generații. 
           Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care 
doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare pe tema mai sus amintită la adresa de 
email: bogdan.ceobanu@yahoo.com. 
Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Times 

New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor este 15 

noiembrie 2018, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe 18 noiembrie 2018. 

În ziua de sâmbătă, 24 noiembrie 2018, ora 10, finaliştii vor fi invitaţi la Facultatea de Istorie, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a-şi prezenta public lucrările, urmând ca 
membrii comisiei de concurs să decidă acordarea premiilor. Cu această ocazie va avea loc şi o 
masă rotundă, la care vor fi invitaţi studenţi, profesori din mediul universitar şi preuniversitar, 
specialişti din arhive şi muzee, reprezentanți ai autorităților locale. 
În redactarea eseurilor, pot fi abordate câteva din temele următoare (orientative, nu obligatorii): 
– Personalități ale Unirii 
– Momentele Unirii de la 1918 
– Recunoașterea internațională a Unirii 
– Receptarea Unirii în presă, jurnale, memorii, corespondență 
Precizări 



• Echipele pot fi formate din unul sau mai mulţi elevi (maxim patru), lucrând sub îndrumarea unui 
profesor coordonator. 
• În finală vor intra opt lucrări, dintre care cele considerate cele mai valoroase vor primi în ordine 
premiile I, II sau III, respectiv menţiuni. 
• Un liceu poate trimite o singură echipă. Pot participa licee din întreaga ţară. Finaliştii sunt rugaţi 
să confirme participarea în 72 de ore de la anunţarea prin email a rezultatului, altfel invitaţia va fi 
acordată echipei de pe locul următor. 
• Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. 
Comisia va urmări abilităţile de exprimare în scris, argumentaţia şi caracterul de originalitate. 
• În măsura posibilităţilor, Facultatea de Istorie va încerca să acopere o parte din cheltuielile de 
cazare (pentru echipele din localităţi mai îndepărtate) şi va asigura invitaţilor o masă de prânz la 
Cantina Universităţii din Complexul Titu Maiorescu. 
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Concursul Istoria în Licee „N. Iorga” 

-program şi regulament- 

 

 

Program 

 Data limită de înscriere a concurenţilor este 31 martie 2015. 

 Festivitate de deschidere va avea loc sâmbătă, 4 aprilie 2015, ora 900. 

 Cuvânt de deschidere, ora 900. 

 Participanţii vor primi subiectele la ora 1000. 

 În pauză dintre cele două runde, elevii vor avea ocazia să facă turul Universităţii 

însoţiţi de un ghid. Intervalul alocat vizitei Universităţii este 1130-1230. 

 Proba orală va începe la ora 1230, echipele având la dispoziţie 10 minute pentru a 

se familiariza cu subiectul extras. 

 Echipele care nu se vor califica la proba orală vor beneficia de un ghidaj la 

Muzeul Universităţii/Parcul Copou. 

 Rezultatele vor fi anunţate în jurul orei 1400, fiind urmate de festivitatea de 

premiere. 

 

Regulament 

 Echipele vor fi formate din patru elevi, câte unul din fiecare clasă de liceu (IX-

XII) 

 În cazul în care nu este prezent, elevul absent poate fi înlocuit doar cu un coleg 

din acelaşi an. 

 Un liceu poate trimite o singură echipă. 

 Toţi participanţii trebuie să fie prezenţi la ora 850 în amfiteatrul II.7 din corpul A 

al Universităţii, pentru a fi aranjaţi în sală şi pentru a fi confirmaţi pe listele de 

prezenţă. 
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 Concursul propriu-zis va fi structurat în două runde, prima eliminatorie, în cea 

de-a doua calificându-se cinci echipe. 

 Orice tentativă de fraudă duce la descalificare. 

 La prima probă, scrisă, echipele vor primi 20 de întrebări, mai exact câte cinci 

din materia fiecărei clase (vezi tematica ataşată), structurate pe diferite grade de 

dificultate, precum şi un eseu în care elevii vor avea de analizat un fragment de 

izvor istoric referitor la problematica temei de concurs din acest an („Ştefan cel 

Mare – omul şi epoca”). 

 Timpul alocat primei runde va fi de 90 de minute. 

 Lucrările vor fi corectate după un barem stabilit în prealabil. 

 A doua rundă se va desfăşura sub forma unei probe orale, unde echipele calificate 

vor extrage un bilet, constând în două subiecte, dintre care unul de tip 

argumentativ (subiecte arondate temei „Ştefan cel Mare – omul şi epoca”). 

 Comisia de evaluare va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. 

 Criterii de departajare: comisia va urmări abilităţile elevilor în ceea ce priveşte 

cunoştinţele istorice, competenţa de a înţelege, de a explica şi de a opera cu 

anumite concepte istorice, capacitatea de a formula un discurs argumentativ, 

lucrul în echipă. 

Rezultate aşteptate 

o Realizarea activităţilor specifice propuse de proiect; 

o Identificarea potenţialilor elevi cu aptitudini în domeniul Istoriei; 

o Sublinierea importanţei disciplinei Istorie; 

o Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi-profesori, studenţi-profesori, elevi-studenţi; 

o Dezvoltarea capacităţii elevilor de a lucra în echipă; 

o Implicarea elevilor în programe extracurriculare; 

o Promovarea cunoaşterii istoriei regionale în rândul tinerilor; 

o Atragerea şi orientarea viitorilor studenţi spre centrul universitar din Iaşi. 



 

 

Concursul Istoria în Licee „N. Iorga” 

-tematică- 

 

Prima probă 

clasa a IX-a 

 FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ ÎN ANTICHITATE: Democraţia 
ateniană; Republica şi Imperiul Roman 

 ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ 

 STATUL MEDIEVAL: Imperiul Bizantin 

 STATE MEDIEVALE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC: Transilvania, Ţara 
Românească, Moldova 

 
clasa a X-a 

 

 ŢĂRILE ROMÂNE ŞI PROBLEMA ORIENTALĂ: Secolul fanariot; Anul 1821; 
Regulamentul Organic 

 ANUL 1848 ÎN EUROPA: 1848 în spaţiul românesc. 

 STATUL ŞI POLITICA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA: State naţionale şi 
multinaţionale, România, Germania, Austro-Ungaria 

 LUMEA LA CUMPĂNA SECOLELOR XIX-XX: Sistemul de alianţe 
 
clasa a XI-a 
 

 POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE, EUROPA ŞI LUMEA ÎN SECOLUL XX: 
România şi Europa în secolul al XX-lea 

 STATUL ŞI POLITICA: Forme de organizare statală; idei şi regimuri politice 

 ECONOMIE ŞI SOCIETATE ÎN LUMEA POSTBELICĂ: Economie rurală – 
economie urbană în România 

 RELAŢIILE INTERNAŢIONALE:  Instituţii, mecanisme şi politici de rezolvare 
a conflictelor în lumea contemporană 

 
clasa a XII-a 
 

 POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE: Romanitatea românilor în viziunea 
istoricilor 

 STATUL SI POLITICA: Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul 
românesc (secolele IX-XVIII) 

 RELAŢII INTERNAŢIONALE: Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în 
evul mediu şi începutul modernităţii; România şi concertul european: de la 
„criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX 

 OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR: Constituţia din 1866; 
Constituţia din 1923. 
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Proba a doua („Ştefan cel Mare – omul şi epoca”) 

 principalele aspecte ale relaţiilor lui Ştefan cel Mare cu puterile vecine; 

 Moldova celei de-a doua jumătăţi a veacului al XV-lea: întindere 

teritorială, cetăţi de apărare; reşedinţe domneşti; oraşe etc. 

 bătăliile purtate de Ştefan cel Mare; 

 ctitoriile din vremea lui Ştefan cel Mare; 

 

Bibliografie orientativă recomandată: 

 

 Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, culegere de studii 

îngrijită de M. Berza, Bucureşti, 1964. 

 Vlad GEORGESCU, Istoria romanilor de la origini până în zilele noastre, 

Bucureşti, 1992. 

 Constantin C. GIURESCU, Istoria românilor, ediţie îngrijită de Dinu C. 

Giurescu, vol. 2: De la Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun până la Mihai 

Viteazul, cu 177 de figuri în text şi 4 hărţi afară de text, Bucureşti, 2000. 

 Ştefan S. GOROVEI, Maria Magdalena SZÉKELY, Princeps omni laude 

maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, Sfânta Mănăstire Putna, 2005. 

 N. IORGA, Istoria lui Ştefan cel Mare pentru poporul român, Bucureşti, 1966. 

 Idem, Istoria românilor, IV, Cavalerii, volum îngrijit de Stela Cheptea si 

Vasile Neamţu, Bucureşti, 1966. 

 Repertoriul monumentelor si obiectivelor de artă in timpul lui Ştefan cel 

Mare, Bucureşti, 1958. 

 Ştefan cel Mare şi Sfânt. Biserica. O lecţie de istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 

2004. 

 Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică,Sfânta Mănăstire Putna, 2004. 

 Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003. 

 Virgil VĂTĂŞIANU, Istoria artei feudale in Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 

1959. 

 


