
REGULAMENT CONCURS  

”CONTINUITATE ȘI UNITATE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC” 

 

Școala Gimnazială Nr.1 Sibiu organizează în data de 27.11.2020, orele 13, a XXI- a 

ediție a concursului, ”Continuitate și unitate în spațiul românesc” . Concursul pe teme de 

istorie este dedicat elevilor de clasa a VIII-a, coordonați de profesorul de istorie de la clasă.  

Având în vedere contextul pandemic actual, în acest an școlar, concursul se va 

desfășura on-line. Se acceptă ca acest concurs să fie susținut și de la distanță de către elevi, 

sub coordonarea online a profesorului de istorie, în condițiile în care acesta nu poate fi 

susținut în cadrul unității școlare. In acest caz, elevii trebuie să dețină un computer, dotat cu 

conexiune la Internet. 

Pentru desfășurarea on-line a concursului, se vor folosi poșta electronică și  

formularele Google. Elevii vor primi linkul testului la ora 13, pe e-mail, având ca termen de 

rezolvare 30 de minute. Testul va cuprinde itemi cu alegere multiplă,  întrebări structurate  și 

formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor pe baza surselor 

istorice. La concurs participă un singur elev de clasa a VIII-a, din fiecare şcoală. 

 Înscrierea la concurs se va face până pe data de 20 noiembrie 2020, prin completarea 

formularului de AICI.  

 

 

TEMATICA CONCURSULUI: 

 

1.Geto – dacii 

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

                - Burebista. Decebal; cucerirea Daciei de către romani; 

 

2. Etnogeneza românească 

                - Dacia romană. Romanizare. Creştinism; 

                - Poporul român – popor romanic; 

 

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;  

                       

4.  România secolelor XX – XXI 

                  - Marea Unire din 1918. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScole2Dalv_XmvK_snbaTlYtbK5GV8ilC-U277wQca4zO_1Iw/viewform
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            Pentru informaţii suplimentare: 

 prof. Aurel Popescu - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu 

           telefon 0747-953181 

 

  

 

Inspector de specialitate, 

Prof. Daniela Octavia Mate 

 


