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Grup țintă- 

Acest concurs se adresează elevilor pasionați de istorie de la clasele IX-XII de la 
toate liceele din județ.  

Argument 

“ Domnia lui Ștefan cel Mare de aproape jumătate de veac este cel mai 

frumos timp din istoria Moldovei. Niciodata  țara n-a fost mai întinsă, mai 

bogată și mai respectată; niciodată faima domnului ei n-a strabatut atât de 

departe, deopotrivă în apusul creștin ca și în răsăritul necredincios, provocând 

admirația prietenilor și respectul dușmanilor și  niciodată nu s-au ridicat spre 

slava celui de sus atât de multe lăcașuri și într-o formă atât de desăvârșită. 

Întocmai cum grecii au avut epoca lui Pericle - acel maximum de strălucire 

politică și artistică - noi, am avut epoca lui Ștefan cel Mare.”-  

Constantin C. Giurescu 



Din aceste motive  considerăm oportun concursul nostru, cunoașterea 

epocii lui Ștefan cel Mare fiind  o necesitate pentru elevii județului Vaslui.  

Aniversarea  în  fiecare an pe 10 ianuarie  a luptei   de la Vaslui  dă prilejul 

desfășurării concursului nostru. 

OBIECTIVE GENERALE: 

 extinderea cunoștințelor , competențelor și atitudinilor elevilor prin 

aprofundarea unor aspecte ale epocii lui Ștefan cel Mare mai puțin 

studiate   

 stimularea  dorinței de cunoaștere a elevilor în ceea ce privește 

punctele culminanate ale istoriei  românilor  

 cunoașterea  cauzelor, modului de desfășurare , mijloacelor de 

luptă și strategiilor folosite  în epoca pentru îndeplinirea 

obiectivelor de politică internă și externă 

 formarea unor opinii proprii și posibilitate înțelegerii că fiecare  

deziderat  împlinit din istoria românilor a fost rezultatul acțiunii 

susținute  dar și a unei conjucturi externe favorabile cât mai ales a 

inițiativei  unor mari personalități 

 stimularea interesului elevilor pentru istoria românilor și 

dezvoltarea sentimentului de patriotism; 

 îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre temele de istorie a 

românilor prevăzute  de programele școlare la disciplina istorie, la 

clasele IX-XII; 

 dezvoltarea competențelor de sistematizare a informațiilor din mai 

multe surse; 

 stimularea spiritului de competitivitate; 



 creșterea motivației pentru învățare, a stimei de sine, a unei 

imagini pozitive despre propria persoană în rândul elevilor 

participanți; 

 promovarea conceptului de educație permanentă (de învățare pe tot 

parcursul vieții) și descoperirea unor oportunități în cercetarea 

istoriei ca sursă a învățării permanente; 

 

Concursul  își propune studierea tuturor aspectelor epocii pentru a 

pregăti cunoștințele elevilor ce urmează să susțină bacalaureatul și nu numai , 

aprofundând în acest fel anumite caracteristici ale epocii medievale .  

 

Obiectivele concursului județean sunt în concordanță cu articolul 1 din 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor școlare: 

“Concursurile  școlare au ca obiectiv general  promovarea ideilor de competiție 

și performanță a studiului, la disciplinele prevăzute în curriculum-ul școlar și se 

adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru domeniile 

științelor, tehnicii, meseriilor , artelor, civic,sportiv, interdisciplinar ”etc. 

 

ETAPELE CONCURSULUI: 

1. Popularizarea concursului în comunitatea educațională (noiembrie 

decembrie 2015) 

2. Constituirea comisiei de elaborare a subiectelor (18-23 decembrie 

2015) 

3. Elaborarea subiectelor pentru cele două secțiuni ale concursului (15-

19 ianuarie 2016) 

4. Înscrierea participanților ( decembrie 2015 - 15 ianuarie 2016) 

5. Desfășurarea propriu-zisă a concursului  (23 ianuarie  2016) 



 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CONCURSULUI JUDEȚEAN  “ȘTEFAN CEL MARE”  

 

I. Prevederi generale referitoare la desfășurarea concursului 

Acest regulament cuprinde cadrul de organizare și desfășurare a concursului județean de 

istorie “ȘTEFAN CEL MARE”  care se adresează elevilor de la clasele IX-XII, de la liceele din 

județul Vaslui 

   Participarea elevilor este individuală. 

   Un profesor poate participa la concurs cu maxim 10 elevi, indiferent de clasă. 

 În anul școlar 2015-2016, Concursul județean de istorie a românilor va fi organizat de 

Liceul „Emil Racoviță” din Vaslui în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Școala 

Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui  şi Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui . 

 Elevii participanți la concurs vor susține o probă scrisă cu o durată de 90 de minute. 

II. Secțiunile concursului 

  Concursul se desfășoară pe două secțiuni   și anume clasele IX- X și clasele XI-XII 

constând într-un test grilă. 

III. Structura probei scrise 

Proba scrisă vizează în special cunostințele de istorie a românilor referitoare la Ștefan cel 

Mare  însușite din manualele de istorie aprobate și bibliografia de concurs indicată dar și 

formarea în privința competențelor  de sistematizare a informațiilor. 

Proba constă într-un test alcătuit din 50 de întrebări tip grilă. 

Întrebările vor fi propuse de profesorii de istorie de la  instituțiile si școlile partenere care 

nu au elevi în concurs . Liceul organizator  poate avea  elevi în concurs fără  ca profesorii 

acestuia sa poată face parte din comisia de elaborare a subiectelor . 

Un profesor nu poate propune întrebări dacă are elevi înscriși în concurs. 

  

Întrebările vor fi realizate în conformitate cu tematica propusă pe baza conținuturilor din 

manualele școlare alternative aprobate de Ministerul Educației pentru clasele IX- XII precum si 

fragmentele din bibliografia indicată (a se vedea ANEXA atașată acestui regulament). 

IV. Tematica 

Secțiunea  Clasele IX-X 

1. Politica internă 

2. Începuturile politicii de independență 

3. Înfruntarea expansiunii turcești 

Secțiunea Clasele XI-XII 

1. Politica internă 

2. Începuturile politicii de independență 

3. Înfruntarea expansiunii turcești 

4. Apogeul 

5. Tradiție și cultură 

 

V. Evaluarea 

Evaluarea lucrărilor este realizată de către profesori de istorie care nu au elevi înscriși în 

concurs. 

  Fiecare lucrare este evaluată de 2 profesori. 



  Comisia de evaluare este stabilită de inspectorul de specialitate si comisia de organizare a 

concursului. 

(1)Punctajul maxim acordat este 100 de puncte, distribuite astfel: 

20 întrebări x 1 punct = 20 puncte 

20 întrebări x 2 puncte = 40 puncte 

10 întrebări x 3 puncte = 30 puncte 

10 puncte oficiu 

(2) Fiecare lucrare se notează de la 10 la 100 de puncte. 

VI. Definitivarea rezultatelor 

Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise. 

Perioada de depunere a contestațiilor este stabilită de comisia de organizare a 

concursului. 

Perioada de depunere a contestațiilor va fi adusă la cunostința participanților înainte de 

începerea probei scrise. Pentru rezolvarea contestațiilor, comisia de organizare numește alți 

profesori evaluatori. 

Hotărârile subcomisiei de contestații sunt definitive. 

După rezolvarea contestațiilor se stabileste clasamentul final pentru premiere, care se 

afișează. 

VII. Premierea 

Se acordă premiile I, II si III pentru fiecare secțiune.În cazul punctajelor egale se acordă 

mai multe premii I, II,III. 

Numărul mențiunilor poate fi până la 25% din totalul participanților la fiecare secțiune 

(în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor școlare). 

  Elevii vor primi diplome de participare sau de premiu/mențiuni. 

VIII. Dispoziții finale 

Participarea la acest concurs certifică acceptarea si conformarea la prezentul regulament a 

tuturor participanților (concurenți, organizatori, evaluatori, îndrumători). 

Componența, atribuțiile si responsabilitățile comisiei de organizare și ale comisiei de 

evaluare sunt cele menționate în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților 

educative, școlare și extrașcolare (Nr. 3035 din 10.01.2012) 

  Lucrările vor fi păstrate timp de un an de zile în arhiva școlii organizatoare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 

 

BIBLIOGRAFIE Secțiunea clasele IX-X 

 

1. Papacostea Șerban, Ștefan cel Mare domn al Moldovei 1457-1504, Editura Corint pag 21-27, 28-
37,38-45 

2. Nicolae Grigoras, Moldova lui Ștefan cel Mare, Editura Junimea, Iași, 1982, pag.39-43,  

3. Dan Berindei, Portrete istorice ale românilor, Editura Compania, 2009, pag. 8-14 

4. Gheorghe Brătianu, Sfatul Domnesc și Adunarea Stărilor în Principatele Române, pag. 130-131 

5. Magda Stan, Cristian Vornicu, Manual istorie, clasa a IX-a, Editura Niculescu, pag. 107 

6. Ștefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps Omni Laude Maior. O istorie a lui Ștefan cel 
Mare, Editura Sfânta Mănăstire Putna, p.35-36,77-79,117-121 

 

BIBLIOGRAFIE Secțiunea clasele XI-XII 

 

1. Papacostea Șerban, Ștefan cel Mare domn al Moldovei 1457-1504, Editura Corint pag 21-27, 
28-37,38-45 ,54-59,60-66 

2. Nicolae Grigoraș, Moldova lui Ștefan cel Mare, Editura Junimea, Iași, 1982, pag.39-43, pag. 
117-130 

3. Dan Berindei, Portrete istorice ale românilor, Editura Compania, 2009, pag. 8-14 

4. Gheorghe Brătianu, Sfatul Domnesc și Adunarea Stărilor în Principatele Române, pag. 130-131 

5. Zoe Petre, Manual istorie pentru clasa a XII-a , Editura Corint, pag. 113-114 

6. Ștefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps Omni Laude Maior. O istorie a lui Ștefan 
cel Mare, Editura Sfânta Mănăstire Putna, p.35-36,77-79,117-121 

 

 


