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Unitate de învățământ:              Viză șef catedră / comisie metodică, 

 

 

 

 

 

Cadru didactic:               Director, 

Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Istorie 

Clasa: a XII-a 

Timp: 1 oră / săptămână 

Nr. înregistrare: 
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Structura anului școlar 

 

 

Unități de învățare 

 

Nr. ore 

 

Observații 

 

Semestrul I 

Cursuri: 13 septembrie 2021 – 22 

decembrie 2021 

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 

2021 – 9 ianuarie 2022 

Nr. ore: 15 

• Introducere 

• Romanitatea românilor în viziunea 

istoricilor 

• Autonomii locale și instituții 

centrale în Europa și în spațiul 

românesc (secolele IX-XVIII) 

• Spațiul românesc între diplomație 

și conflict în evul mediu și la 

începuturile modernității 

• Statul român modern: de la proiect 

la realizarea României Mari 

(secolele XVIII-XX) 

• Recapitulare și evaluare 

semestrială 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Metode de evaluare: 

• Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

• Probe orale 

• Probe scrise 

• Proiectul 

• Portofoliul 

 

Semestrul al II-lea 

Cursuri: 10 ianuarie 2022 – 27 mai 

2022 

Vacanța de primăvară: 15 aprilie 

2022 – 1 mai 2022 

Vacanța de vară: 11 iunie 2022 până 

la data din septembrie 2022 la care 

vor începe cursurile anului școlar 

2022-2023 

Nr. ore: 17 

 

• Constituțiile din România 

• România și concertul european de 

la ”criza orientală” la marile 

alianțe ale secolului XX 

• Secolul XX – între diplomație și 

totalitarism. Ideologii și practici 

politice în România și în Europa 

• România postbelică. Stalinism, 

național-comunism și disidență 

anticomunistă. Construcția 

democrației postdecembriste 

• România în perioada ”Războiului 

Rece” 

• Recapitulare și evaluare 

semestrială 

• Recapitulare și evaluare anuală 

2 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

Metode de evaluare: 

• Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

• Probe orale 

• Probe scrise 

• Proiectul 

• Portofoliul 
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”Școala Altfel” 
Programul național ”Școala Altfel” se va desfășura în perioada 8-14 aprilie 

2022. 

Tipuri de activități: 

Activități de educație pentru cetățenie 

democratică, pentru promovarea 

valorilor umanitare (voluntariat, 

implicare activă în societate, 

responsabilitate socială, relații și 

comunicare etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://oradeistorie.ro 
4 

 

SEMESTRUL I  

(13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021) 

 

Unitate de învățare 
Competențe 

specifice 
Conținuturi și studii de caz Nr. ore Săptămâna Observații 

Introducere 

1.1., 1.3., 

2.2., 2.3.,  

3.1., 3.3. 

• Prezentarea programei școlare 

• Recapitulare materie clasa a XI-a 

• Evaluare inițială 

2 

13-17 

septembrie 

20-24 

septembrie 

 

Romanitatea românilor în viziunea 

istoricilor 
1.1., 3.1. 

• Apariția geto-dacilor în istorie. Războaiele 

daco-romane și consecințele acestora 

• Etnogeneza românească 

• Romanitatea românilor în viziunea 

istoricilor 

3 

27 septembrie 

– 1 octombrie 

4-8 octombrie 

11-15 

octombrie 

 

Autonomii locale și instituții centrale 

în Europa și în spațiul românesc 

(secolele IX-XVIII) 

*1.2., 2.2., 

2.3., *3.2. 

• Autonomii locale în spațiul românesc 

• Constituirea statelor medievale românești 

• Instituții centrale în spațiul românesc 

3 

18-22 

octombrie 

25-29 

octombrie 

1-5 noiembrie 

 

Spațiul românesc între diplomație și 

conflict în evul mediu și la 

începuturile modernității 

*2.1., 2.3., 

*4.3. 

• Situația internațională între secolele XIV-

XVIII 

• Relațiile Țărilor Române cu puterile vecine 

în secolele XIV-XV 

• Relațiile Țărilor Române cu puterile vecine 

în secolele XVI-XVIII 

3 

8-12 

noiembrie 

15-19 

noiembrie 

22-26 

noiembrie 

 

Statul român modern: de la proiect la 

realizarea României Mari (secolele 

XVIII-XX) 

*1.2., 2.2., 

2.3., *3.2. 

• Proiecte politice și încercări de modernizare 

a Țărilor Române (secolele XVIII-XIX) 

• Statul român modern între înfăptuire și 

modernizare 

• Formarea statului național unitar român 

3 

29 noiembrie 

– 3 decembrie 

6-10 

decembrie 

13-17 

decembrie 
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Recapitulare și evaluare semestrială 

 

1 
20-22 

decembrie 
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SEMESTRUL AL II-LEA  

(10 ianuarie 2022 – 27 mai 2022) 

 

Unitate de învățare 
Competențe 

specifice 
Conținuturi Nr. ore Săptămâna Observații 

Constituțiile din România 

1.1., *1.2., 

2.3., 4.2., 

4.4. 

• Constituțiile democratice din România 

• Constituțiile autoritare și totalitare din 

România 

2 

10-14 

ianuarie 

17-21 

ianuarie 

 

România și concertul european de la 

”criza orientală” la marile alianțe ale 

secolului XX 

*2.1., 2.3., 

*4.3. 

• Principatele Române ca miză a problemei 

orientale 

• ”Criza orientală” și obținerea independenței 

de stat a României (1877-1878) 

• România și Primul Război Mondial (1914-

1918) 

• România în relațiile internaționale 

interbelice (1919-1939) 

• România și Al Doilea Război Mondial 

(1939-1945) 

4 

24-28 

ianuarie 

31 ianuarie – 

4 februarie 

7-11 februarie 

14-18 

februarie 

 

Secolul XX – între diplomație și 

totalitarism. Ideologii și practici 

politice în România și în Europa 

1.1., *1.2., 

2.3., 4.2., 

4.4. 

• Secolul al XX-lea între democrație și 

autoritarism în România 

• Secolul al XX-lea între democrație și 

totalitarism în Europa 

3 

21-25 

februarie 

28 februarie – 

4 martie 

7-11 martie 

 

România postbelică. Stalinism, 

național-comunism și disidență 

anticomunistă. Construcția 

democrației postdecembriste 

*1.2., 2.2., 

2.3., *3.2. 

• Instaurarea comunismului în România 

• Regimul stalinist în România 

• Regimul național-comunist în România 

• Disidența anticomunistă în România 

• Construcția democrației postdecembriste 

 

3 

14-18 martie 

21-25 martie 

28 martie – 1 

aprilie 
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România în perioada ”Războiului 

Rece” 

*2.1., 2.3., 

*4.3. 

• Relațiile României cu U.R.S.S. și blocul 

statelor comuniste în timpul ”războiului 

rece” (1947-1991) 

• România în cadrul Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc (C.A.E.R.) 

• România și Pactul de la Varșovia 

• Relațiile României cu Europa Occidentală 

3 

4-7 aprilie 

2-6 mai 

9-13 mai 

 

Programul național 

”Școala Altfel” se va 

desfășura în perioada 8-

14 aprilie 2022 

 

 

Recapitulare și evaluare semestrială 

 

1 16-20 mai  

 

Recapitulare și evaluare anuală 

 

1 23-27 mai  


