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CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

  Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și 

desfășurarea concursului național de istorie Constantin Daicoviciu, organizat de Facultatea de 

Litere, Istorie și Teologie, denumit în continuare „concursul”, destinat elevilor din clasele IX-

XII din unitățile de învățământ preuniversitar din România. 

 

  Articolul 2. Cadrul legal: 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

(2) Carta UVT   

 

CAPITOLUL II 

Obiectivele concursului 
 

  Articolul 3.  

  (1) Obiectivul general al concursului Constantin Daicoviciu este de a promova, în 

rândul elevilor, tendințele de actualitate ale studiului fenomenelor istoriei românilor. În acest 

sens, tema concursului este adaptată anual la noile interpretări istoriografice. De asemenea, 

concursul urmărește conștientizarea elevilor de necesitatea elaborării unor discursuri scrise 

consistente, argumentate, care să demonstreze abilități de analiză și un ridicat nivel de scriere 

academică.  

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea concursului 
 

  Articolul 4. Concursul Constantin Daicoviciu are caracter național și se adresează 

elevilor din clasele IX-XII, indiferent de profilul urmat, aflați sub coordonarea unui profesor. 

 

  Articolul 5.  

  (1) Concursul se va organiza anual, în perioada 15 martie – 30 iulie, de către 

Departamentul de Studii românești, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de 

Vest din Timișoara.  

  (2) Concursul are o singură secțiune, lucrările urmând să fie jurizate de o comisie unică, 

după un singur set de criterii. 

  (3) Ediția din anul universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada 15 martie – 29 

iulie 2022, în regim exclusiv online. 

  (4) Tema celei de a II-a ediții, din 2022, a concursului de eseuri, este: România de la 

regat la republică populară. 
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  Articolul 6. Înscrierea 

  (1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează prin trimiterea eseurilor (lucrări 

academice) elaborate de candidați pe următoarele adrese instituționale: vasile.ramneantu@e-

vt.ro, eusebiu.narai@e-uvt.ro, camil.petrescu@e-uvt.ro, în perioada 1 aprilie – 15 iunie 2022. 

Lucrările vor respecta tema ediției, precizată anterior la art. 5, alin. 4.  

  (2) Eseurile pot fi elaborate individual sau în echipe de până la 3 coautori. Este 

recomandat ca elevii participanți să lucreze sub coordonarea unui profesor de istorie. Autorii 

își vor asuma în momentul trimiterii eseului faptul că acesta este original și că este rezultatul 

propriei activități de cercetare.  

  (3) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții 

financiare.  

  (4) Facultatea de Litere, Istorie și Teologie nu răspunde de erorile de înscriere și nici 

de erorile de redactare comise de candidați în lucrările lor. 

 

 

  Articolul 7. Calendarul concursului  

Etapele desfășurării concursului sunt următoarele: 

• Publicarea pe site-ul Facultății de Litere, Istorie și Teologie și al Universității de 

Vest din Timișoara a apelului anual: 15 martie – 30 martie 2022; 

• Trimiterea lucrărilor academice elaborate pe tema dată, pe adresele 

vasile.ramneantu@e-uvt.ro, eusebiu.narai@e-uvt.ro, camil.petrescu@e-uvt.ro: 1 

aprilie 2022 (00:00) – 15 iunie 2022 (23:59); 

• Evaluarea lucrărilor trimise de participanți: 16 iunie – 8 iulie 2022;  

• Afișarea rezultatelor: 11 iulie 2022, ora 16:00, pe site-ul litere.uvt.ro și pe pagina 

Facebook Facultatea de Litere, Istorie și Teologie - UVT  

(https://www.facebook.com/uvt.litere); 

• Transmiterea premiilor: 18 iulie – 29 iulie 2022. 

  

 

CAPITOLUL IV 

Desfășurarea concursului 
 

  Articolul 8. Ediția a II-a a concursului Constantin Daicoviciu se desfășoară exclusiv 

online, la fel ca precedenta, lucrările participanților fiind trimise pe adresele instituționale 

anterior menționate. 

 

  Articolul 9. Descrierea probelor de concurs 

  (1) Concursul are o secțiune unică, iar lucrările candidaților pot trata subiecte legate de:  

a) Venirea pe tronul României a lui Carol;  

b) Independența de stat a României și proclamarea regatului; 

mailto:vasile.ramneantu@e-vt.ro
mailto:vasile.ramneantu@e-vt.ro
mailto:eusebiu.narai@e-uvt.ro
mailto:camil.petrescu@e-uvt.ro
mailto:vasile.ramneantu@e-uvt.ro
mailto:eusebiu.narai@e-uvt.ro
mailto:camil.petrescu@e-uvt.ro
https://www.facebook.com/uvt.litere
https://www.facebook.com/uvt.litere
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c) Regimul monarhic din România în timpul lui Carol I;   

d) Monarhia și realizarea Marii Uniri; 

e) România în timpul regelui Ferdinand I; 

f) Criza dinastică; 

g) Restaurația și domnia lui Carol al II-lea; 

h) România în timpul regelui Mihai I; 

i) Sfârșitul monarhiei. Instaurarea republicii populare; 

j) Guvernările din perioada interbelică; 

k) Viaţa cotidiană în perioada interbelică; 

l) Activitatea principalelor partide politice democratice din perioada interbelică (Partidul 

Naţional Liberal, Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Social Democrat); 

m) Activitatea forţelor de extremă dreaptă din perioada interbelică (studiu de caz: Mişcarea 

Legionară); 

n) Activitatea forţelor de extremă stângă din perioada interbelică (studiu de caz: Partidul 

Comunist din România); 

o) Activitatea Frontului Renaşterii Naţionale şi a Partidului Naţiunii; 

p) Activitatea Ligii/Partidului Poporului.  

 

(2) Lucrările vor respecta următoarele norme de tehnoredactare: 

- Font Times New Roman, caractere de 12, line spacing 1,5, aliniere justified, margini 

standard; 

- Paginile vor fi numerotate în partea de jos, centrat; 

- Referințele bibliografice vor fi trecute în text, folosind următorul model: 

 (Giurescu 1974, 69). 

- Maximum 8 pagini.  

 

(3) Lucrările vor avea precizate, pe prima pagină:  

• Numele și prenumele  

• Clasa și instituția 

• Numele și prenumele profesorului coordonator 

 

(4) Textul propriu-zis al eseului va fi urmat de o bibliografie, cu minimum 5 referințe, 

alcătuită după următorul model:  

Nume, Prenume. An. Titlu. Localitate, Editură. 

 

Pentru volume: 

Bulei, I. 2018. Un Hohenzollern în România: Carol I. București, Editura Meteor Press. 

 

Pentru articole: 
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Hannelore Baier, Sighet – punctul de frontieră prin care s-au întors primii deportați etnici 

germani din U.R.S.S., în „Analele Sighet”, nr. 2, 1995: Instaurarea comunismului – între 

rezistență și represiune, p. 296-298, disponibil online la https://www.memorialsighet.ro/, 

accesat ultima data la 6.01.2021. 

 

  (5) Criteriile de evaluare a lucrărilor constau în: 

- 4 puncte pentru abilități de analiză a conținutului (tratarea completă a temei, inclusiv 

cu aparat critic); 

- 3 puncte pentru redactare (părți componente, înlănțuirea ideilor, logica argumentării, 

utilizarea limbii literare, ortografia, punctuația și concluzii); 

- 2 puncte pentru respectarea normelor de tehnoredactare; 

- 1 punct din oficiu. 

 

 

  (6) Candidații se pot orienta după următoarele recomandări bibliografice: 

 
Bărbulescu, Mihai; Deletant, Denis; Hitchins, Keith; Papacostea, Șerban; Teodor, Pompiliu.   

2014. Istoria României. București, Editura Corint. 

Bold, Emilian; Seftiuc, Ilie. 1998. Pactul Ribbentrop-Molotov: antecedente şi consecinţe. Iaşi, 

Editura Institutului European. 

Bulei, I. 2018. Un Hohenzollern în România: Carol I. București, Editura Meteor Press. 

Cioroianu, Adrian; Radu, Andrei. 2020. Ferdinand I. Regele cel loial al României Mari, 

București, Editura Cartea Veche. 

Constantiniu, Florin. 1999. O istorie sinceră a poporului român. Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic. 

Giurescu, Dinu C. 1999. România în al doilea război mondial (1939-1945). Bucureşti, Editura 

ALL. 

Hitchins, Keith. 2013. România 1866-1947. București, Editura Humanitas. 

Isar, Nicolae. 2006. Istoria modernă a românilor, 1774/1784-1918. București, Editura 

Universitară. 

Jurca, Nicolae. 1994. Istoria social-democraţiei din România. Bucureşti, Editura Ştiinţifică. 

Mamina, Ion. 2000. Monarhia constituțională în România. București, București, Editura 

Enciclopedică. 

Marinescu, Ilie. 1995. Politica socială interbelică în România: relaţiile dintre muncă şi capital. 

Bucureşti, Editura Tehnică. 

Müller, Florin (coord.). 2009. Elite parlamentare şi dinamică electorală în România, 1919-

1937. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti. 

Platon, Gh.; Russu, V.; Iacob, Gh.; Agrigoroaie, I. 1993. Cum s-a înfăptuit România modernă, 

Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”. 

Porter, Ivor. 2007. Mihai I al României. Regele și Țara. București, Editura Allfa. 

Rădulescu-Zoner, Şerban (coord.). 2000. Istoria Partidului Naţional Liberal. Bucureşti, 

https://www.memorialsighet.ro/
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Editura BIC ALL. 

Scurtu, Ioan. 1994. Istoria Partidului Naţional Ţărănesc. Bucureşti, Editura Enciclopedică. 

Scurtu, Ioan. 2003. Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică. Bucureşti, Editura 

RAO. 

Scurtu, Ioan. 2004. Istoria Românilor în timpul celor patru regi. vol. I-IV, București, Editura 

Enciclopedică. 

Scurtu, Ioan; Buzatu, Gheorghe. 1999. Istoria românilor în secolul XX. Bucureşti, Editura 

Paideia. 

Stan, Apostol. 1998. Independenţa României. Detaşarea de piaţa otomană şi reataşarea de 

Europa. 1774-1875. Bucureşti. 

Şerban, Stelu. 2006. Elite, partide şi spectru politic în România interbelică. Bucureşti, Editura 

Paideia. 

 

 

  Articolul 10.  

  (1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează prin trimiterea eseurilor elaborate 

(lucrări academice) pe următoarele adrese instituționale: vasile.ramneantu@e-uvt.ro, 

eusebiu.narai@e-uvt.ro, camil.petrescu@e-uvt.ro, în perioada 1 aprilie 2022 (ora 00:00) – 15 

iunie 2022 (ora 23:59). Lucrările vor respecta tema ediției, precizată anterior, și vor fi trimise 

simultan pe toate adresele instituționale menționate. Candidații au obligația de a utiliza adresa 

electronică personală sau instituțională. Subiectul e-mailului trimis de candidați va fi: 

„Înscriere concurs Constantin Daicoviciu”. În conținutul mesajului, candidații sunt obligați să 

se și semneze, nu doar să anexeze lucrarea.  

  (2) Lucrările care nu respectă precizările de la art. 10, alin. 1 nu vor fi luate în 

considerare.  

  (3) Baremul de corectare se va posta pe pagina web a Facultății de Litere, Istorie și 

Teologie, în data de 16 iunie 2022. 

 

 

 Articolul 11. 

(1) Pentru studenții cu dizabilități, în baza documentelor doveditoare, probele de 

admitere pot fi adaptate în funcție de tipul și severitatea dizabilității. Acestea 

cuprind modalități alternative de livrare a textului (înregistrare audio, modificări 

ale dimensiunilor fontului/paginării).  

(2) Pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, în baza certificatului de diagnostic 

eliberat de organismele competente, la cerere, adaptarea probelor de concurs în cadrul 

procesului de admitere, se face prin: 

a) în cazul candidaților cu disgrafie, candidatul are dreptul la trimiterea unei 

înregistrări care va conține lectura conținutul lucrării către candidat (sau cadrul 

didactic ori un membru al familiei/tutore legal). 

 

mailto:vasile.ramneantu@e-uvt.ro
mailto:eusebiu.narai@e-uvt.ro
mailto:camil.petrescu@e-uvt.ro


 

 

Regulament privind organizarea și 

desfășurarea concursului național 

pentru elevi  

Constantin Daicoviciu 

Ediția I 

 

Pagina 7 din 8 

 

 

Articolul 12. 

  (1) La Facultatea de Litere, Istorie și Teologie se constituie o Comisie de evaluare, 

responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a concursului la nivelul facultății, aprobată 

de Consiliul facultății. 

  (2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din cadre didactice ale 

Departamentului de Studii românești, specialiști în istorie: un președinte de comisie 

(coordonator colectiv istorie) și alți trei membri. 

(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt: 

a) centralizarea lucrărilor primite; 

b) evaluarea și notarea lucrărilor primite; 

c) întocmirea clasamentului; 

d) diseminarea rezultatelor la nivelul facultății, candidaților și pe platformele online; 

e) elaborarea diplomelor pentru premianți; 

f) transmiterea diplomelor și a premiilor către câștigători. 

 

 

 

CAPITOLUL V 

REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA 
 

 

  Articolul 13.  

  (1) Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor 

obținute de fiecare elev în urma participării la proba de concurs, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor. Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj fiecărei lucrări, urmând ca 

rezultatul final al participantului să fie calculat astfel: (notă membru 1 + notă membru 2 + notă 

membru 3 + notă membru 4) / 4=punctaj final. 

  (2) Clasamentul rezultat în urma concursului va fi utilizat și pentru acordarea premiilor, 

acestea revenind celor mai bine clasați participanți.  

  (3) În cazul obținerii de medii egale între participanți, vor putea fi acordate mai multe 

premii similare. 

  (4) Rezultatele concursului se fac publice prin afișare pe pagina web a Facultății de 

Litere, Istorie și Teologie, respectiv pe platformele de social media ale facultății, cu respectarea 

normelor privind protecția datelor cu caracter personal.  

  (5) Nu se admit contestații. 

 

  Articolul 14. Premiile 

  Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții: 

• Premiul I; 

• Premiul II; 
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• Premiul III. 

Condiții pentru acordarea premiilor: Premiu I se acordă dacă cea mai bună lucrare din 

concurs obține minimum media 9. Premiul II se acordă pentru a doua cea mai bună lucrare din 

concurs, cu condiția ca aceasta să obțină minimum media 8,5. Premiul III se acordă pentru a 

treia cea mai bună lucrare din concurs, cu condiția ca aceasta să obțină minimum media 8. 

Autorilor celor mai bune trei lucrări li se vor oferi diplome și premii în cărți. Profesorii 

coordonatori ai elevilor premiați vor primi, de asemenea, diplome de recunoaștere a implicării 

lor în promovarea concursului. Diplomele vor fi transmise inițial în format electronic (scanate, 

în timp util pentru a fi încărcate la înscrierea pe platforma de admitere). În termenul prevăzut 

de Calendarul concursului și de comun acord cu câștigătorii, diplomele și premiile în cărți vor 

fi transmise în felul următor: prin ridicarea de la sediul central UVT (Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 

cel puțin pentru elevii din Timișoara) sau transmise prin poștă/curier la adresa indicată. 

  

 

  Articolul 15. Facilități acordate în procesul de admitere la UVT 

  Câştigătorii premiilor I-III beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere 

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Deținătorilor premiilor I-III li se va recunoaște, la 

cerere, media 10 (zece) drept medie de admitere la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, la 

programele de studii universitar de licență Istorie, în sesiunea de admitere din anul 2022 (dacă 

sunt elevi în clasa a XII-a, la data concursului), respectiv în sesiunea de admitere din anul 2023 

(dacă sunt elevi în clasa a XI-a, la data concursului).  

 

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 
 

  Articolul 17.  

  (1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința de Consiliu a Facultății de Litere, 

Istorie și Teologie din data de 15.12.2021.  

  (2) În situația în care la data organizării concursului, pe teritoriul României este 

declarată stare de urgență sau stare de alertă, concursul își continuă modalitatea de desfășurare 

(exclusiv online), cu mențiunea că premiile și diplomele de participare vor fi transmise după  

încheierea stării de urgență. 

  (3) Prezentul regulament este obligatoriu atât pentru Comisia de evaluare a facultății, 

cât și pentru participanții înscriși și se aduce la cunoștința acestora prin afișare pe site-ul 

Facultății de Litere, Istorie și Teologie.   

  

 


