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Tematica cerută la Examenul de transfer este cea prevăzută de programa şcolară. Examenul 

va urmări evaluarea competenţelor prevăzute de programa şcolară, respectiv: construirea unor 

explicaţii şi argumentări, compararea surselor istorice, realizarea unor conexiuni între 

informaţiile oferite de sursele istorice şi viaţa cotidiană, descoperirea constantelor în 

derularea fenomenelor istorice studiate. 

Teme din Programa de Istorie 

Clasa a IX-a 

 STATUL ȘI POLITICA 

Forme de organizare statală în Antichitate (Probleme de atins: democrația ateniană, 

republica și imperiul roman). 

 

 OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR 

Moștenirea culturală a Antichității (Probleme de atins: stilurile artei grecești, arta 

monumentală romană, știința). 

 

 RELIGIA ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ 

 

Reforma religioasă şi urmările sale (Probleme de atins: protestantismul, Contrareforma, 

războaiele religioase în Franţa). 

 

 STATUL ŞI POLITICA 

 

Statul medieval (Probleme de atins: Franţa, Imperiul Romano-German). 

 

Statele medievale în spaţiul românesc. 

 

Absolutismul (Probleme de atins: dinastia Habsburg, Bourbon, Tudor). 

 

Clasa a X-a 

 STATUL ŞI POLITICA 

 

Organizarea statelor moderne (Probleme de atins: „Revoluţia glorioasă”, constituirea SUA, 

Revoluţia franceză, Franţa napoleoniană). 

State naţionale şi multinaţionale în a doua jumătate a secolului XIX (Probleme de atins: 

România, Germania). 

 



Regimuri politice în perioada interbelică (Probleme de atins: regimuri democratice, 

fascismul, nazismul, comunismul). 

 

 

 RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

Ţările Române şi problema orientală (Probleme de atins: secolul fanariot, războaie ruso-

austro-turce). 

Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea (Probleme de atins: sistemul de alianţe). 

Marile conflicte ale secolului XX (Probleme de atins: primul război mondial – un nou tip de 

război, tratatele de pace şi relaţiile internaţionale interbelice, al doilea război mondial). 

Clasa a XI-a 

 POPOARE ȘI SPAŢII ISTORICE 

 

Europa şi lumea în secolul XX (Probleme de atins: Europa contemporană: unitate, 

diversitate integrare; Cultura română-cultură europeană). 

 

 STATUL ŞI POLITICA 

 

Statele în perioada contemporană (Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi 

regimuri politice. România – de la statul totalitar la statul de drept). 

 

 RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

Cooperare şi conflict (Probleme de atins: România şi conflictele regionale în secolul XX). 

 

Pentru concurs este valabil oricare dintre manualele şcolare alternative aprobate pentru 

disciplina istorie conform Catalogului manualelor şcolare valabile în învăţământul 

preuniversitar, http://www.edu.ro. 

Timpul de lucru este de 90 de minute. 

Pentru concurs este valabil oricare dintre manualele şcolare alternative aprobate pentru 

disciplina istorie conform Catalogului manualelor şcolare valabile în învăţământul 

preuniversitar, http://www.edu.ro. 

Timpul de lucru este de 90 de minute. 
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