


http://istoria.md/

Site-ul Istoria.md este primul

site enciclopedic de istorie creat în RM,

care se inspiră direct de la utilizatori.

Aici găsiţi date despre

evenimente istorice, diverse

personalităţi, cultura civilizaţiilor,

descoperirile marcante ale civilizaţilor,

date despre localităţi şi construcţii

istorice ce au ajuns sau nu până în

zilele noastre, precum şi documente

istorice importante care au afectat

cursul istoriei.

http://istoria.md/


Platforma prezintă lecții de istorie,

momente marcante celui de-al doilea război

mondial, informaţii despre partidele politice și

rolul lor în viața societății contemporane, date

despre personalități și evenimente istorice.

Folosirea materialeleor se poate face în

mod gratuit de toți cei interesați.

http://e-scoala.ro/

Platforma deschisă e-scoala.ro

http://e-scoala.ro/


www.didactic.ro
portal educaţional ce conţine materiale didactice din învăţământul preuniversitar

Biblioteca de resurse

educaţionale interactive

www.didactic.ro conţine

informaţii din domeniile:

istorie, geografie, limba și

literatura română, limbile

străine, artă pentru

învăţământul primar,

gimnazial şi liceal.

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/


Site-ul Istorie-edu.ro

propune surse primare și

secundare, care oferă

posibilitatea dezvoltării

gândirii critice, a unor

competențe de cercetare,

analiză și exprimare eficientă,

orală și în scris a elevilor.

Lecții și teste, studii și

articole de specialitate urmează

să completeze spațiul

educațional la lecțiile de istorie.

Portal istorie-edu.ro

http://istorie-edu.ro/index.html

http://istorie-edu.ro/index.html


Acest volum,

structurat sub forma unei

cronologii, oferă o

imagine sintetică şi

dinamică a felului în care

s-a conturat de-a lungul

secolelor teritoriul actual

al ţării noastre, graniţele

spaţiului locuit azi de

români.

http://anamnesis.info/resources/Atlas%20Ist

oric%20Ilustrat%20al%20Romaniei.pdf

http://anamnesis.info/resources/Atlas Istoric Ilustrat al Romaniei.pdf


Enciclopedia României este

un proiect iniţiat de o echipă de

voluntari, cu scopul de a scrie o

enciclopedie electronică a României.

A fost înfiinţată în data de 14 martie

2008.

1 300 articole, 1 500 fişiere

media, 9 000 pagini, 26 000 editări.

Vizualizări: 800 000; nr.

mediu de vizitatori/zi: cca 500

Enciclopedia României 

ne invită 

să descoperim împreună istoria ţării noastre

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Portal:Istorie

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Portal:Istorie


Marea enciclopedie a geto-dacilor.
Diverse informații despre civilizația geto-dacilor

O carte concisă, pasionantă,

captivant ilustrată pentru cei interesați

de istorie, dar mai ales pentru cei ce n-au

iubit-o până acum.

http://enciclopediagetodacilor.

blogspot.md/

"In ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare țară 

care se întindea din Asia Mică până în Iberia și din nordul 

Africii până dincolo de Scandinavia, țara imensă a Dacilor" 

Dionisie Periegetul 138 d.h.

http://enciclopediagetodacilor.blogspot.md/


Sursa Istorii regăsite este menită să

faciliteze accesul spre informația istorică, să

ofere celor interesați posibilitatea să se

apropie fără efort de o lume care merită să

fie redescoperită.

https://istoriiregasite.wordpress.com/

Istorii regăsite

https://istoriiregasite.wordpress.com/


Всемирная история

http://www.world-history.ru/

Pe acest site sunt

publicate mai multe articole ce

ţin de istoria mondială.

http://www.world-history.ru/


Древние кочевые и некочевые народы

http://admw.ru/

Scopul acestei biblioteci

este de a pune la dispoziția

cititorului cărți electronice

despre popoarele antice.

http://admw.ru/


Телеканал «История»

http://istoriya.tv/

Această sursă oferă produse

audiovizuale ale celor mai mari producători

din lume. Materialele sunt grupate conform

tematicii: civilizații antice, marele descoperiri

ale trecutului, cele mai marcante războaie și

victorii, personalităţi istorice, tot ceea ce face

studierea istoriei interesantă și fascinantă.

http://istoriya.tv/


Ioan Scurtu, 
unul dintre cei mai erudiți și apreciați istorici români contemporani

.

Ioan Scurtu - cel mai de

seamă cercetător al istoriei

contemporane a românilor.

N. Enciu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1341571075966

256&set=pcb.1341574669299230&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1341571075966256&set=pcb.1341574669299230&type=3&theater


PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



Marea istorie ilustrată a lumii 
în 7 volume ne invită într-o călătorie virtuală

în timp, din perioada antică până în zilele 

noastre



Enciclopedii de referință, 

cu ilustrații bogate, fotografii relevante, antrenează și încurajează cititorii să 

descopere istoria. Fiecare pagină este creată pentru a stimula imaginația 

și a satisface curiozitatea cititorului



Istoria - ştiinţa ce studiază evoluţia

societăţii din trecut în toate formele ei de

manifestare de la apariţa omului până în zilele

noastre.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE



Didactica modernă a istoriei tinde să

formeze la elevi un mod de gândire specific

disciplinei, oferindu-i ”acces la sufletul

intelectual al disciplineiˮ
Singer Sarivan





Caiete pentru formarea competențelor 

elaborate în conformitate cu Curriculumul

Naţional la Istoria românilor și universală.



Historia - o

revistă on-line cu

informaţii utile pe care

profesorul de istorie le

poate utiliza

suplimentar în cadrul

orelor.

Revista HISTORIA 

https://www.historia.ro/revista

https://www.historia.ro/revista


Revista cadrelor didactice

http://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice

Cu o vechime de numai 2 ani de la

apariţie, are deja publicate 42 de

numere în care peste 300 de autori şi-au

publicat articolele.

Cu abonamentul Didactic

Premium, puteţi propune şi Dvs articole

pentru a fi publicate în această revistă.

La publicarea articolului,

primiţi adeverinţa şi revista în format

pdf.

http://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice


Versiunea on-line 

Este practic identică cu versiunea tiparită a 

acestei publicaţii în privinţa conţinutului şi a 

prezentării, posedând chiar şi imagini color. 

www.magazinistoric.ro/

Magazin istoric



Revista Memoria,

inițiată și fondată de regretatul

medic-scriitor Banu Rădulescu,

fost deținut politic, este editată

din 1990 de Fundaţia Culturală

„Memoria” sub egida Uniunii

Scriitorilor din România.

Revista găzduiește în paginile ei

editoriale, eseuri, documente,

interviuri, memorii, dar mai

ales mărturii istorice.

http://revista.memoria.ro/

Memoria 

Revista gândirii arestate

http://revista.memoria.ro/


Tyragetia (Serie Nouă) - revistă științifică cu acces on-line

gratuit, editată de către Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Scopul revistei este de a promova rezultatele cercetărilor

științifice ale colaboratorilor instituţiei fondatoare, precum și ale

cercetătorilor din Republica Moldova și de peste hotarele ei.

Tyragetia

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua

https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua


Revista „AKADEMOS” - publicaţie ştiinţifică periodică

de profil larg, care a fost fondată de către Academia de Ştiinţe a

Moldovei şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii

Moldova la 25 mai 2005.

Revista apare trimestrial, beneficiind de distribuire

gratuită în mediul academic şi universitar, precum şi în reţelele de

biblioteci din ţară şi de peste hotare.

http://www.akademos.asm.md/

AKADEMOS
revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă

http://www.akademos.asm.md/
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