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RAPORT DE ACTIVITATE 

CATEDRA DE ISTORIE-GEOGRAFIE, 2018-2019 

    

 Catedra de Istorie-Geografie a fost constituitǎ, în anul şcolar 2018-2019, din 5 membri: 

➢ Geografie: Prof. Mihǎilǎ Aurel-Adrian – grad didactic I 

                               Prof. Oncica Maria-Magdalena  - grad didactic I                 

➢ Istorie:  Prof. Dumache Mihail – grad didactic I 

         Prof. Vişciun Claudiu-Aurelian – grad didactic I 

         Prof. Romandaş Bogdan-Florin – grad didactic I 

      Activitǎţile Catedrei de Istorie-Geografie, desfăşurate în cursul anului şcolar 2018-2019: 

 stabilirea componenţei catedrei şi a sarcinilor membrilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 analiza fişelor de autoevaluare şi stabilirea punctajelor pentru anul şcolar 2017-2018; 

 discutarea manualelor alternative aprobate de Minister pentru clasele IX-XII; 

 discutarea şi prezentarea programelor şcolare de specialitate, a planurilor cadru, a programei şi 

a metodologiei examenului de bacalaureat; 

 realizarea planificărilor calendaristice (anuale) şi a planificărilor pe unităţi de învăţare, conform 

programelor şcolare şi în funcţie de nivelul de cunoaştere şi înţelegere a elevilor; 

 întocmirea documentelor din Portofoliul profesorului; 

 aplicarea testelor predictive (iniţiale) la începutul anului şcolar, al căror conţinut a fost discutat 

în şedinţa de catedră din luna septembrie 2018; analiza rezultatelor obţinute şi stabilirea măsurilor pentru 

asigurarea progresului şcolar. Concluziile desprinse au reprezentat reperele în raport cu care s-a desfăşurat 

activitatea în fiecare clasă; 

 parcurgerea ritmică şi integrală a materiei, conform planificărilor calendaristice; 

 monitorizarea notării ritmice şi a modalităţilor în care aceasta s-a efectuat; 
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 întocmirea programelor pentru CDŞ (Curriculum la decizia şcolii) şi avizarea acestora în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, solicitările comunităţii locale, 

conducerea Colegiului (CDŞ: Turismul european, Europa-Geografie regională, Istoria recentă a României); 

 participarea profesorilor de Geografie şi de Istorie, la şedinţele de catedrǎ şi la Cercurile metodice;  

organizarea cercului metodic de Geografie la Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești (26 noiembrie 2018) 

și susținerea unor referate: „Interdisciplinaritate în predarea geografiei”, comunicarea „Emmanuel de 

Martonne și trasarea granițelor României Mari”- prof. Mihăilă; lucrarea „Simion Mehedinți - personalitate 

geografică și opere”- prof. Oncica Maria-Magdalena; 

 membri în diverse comisii tematice: CEAC (prof. Oncica); Consiliul Consultativ Bacău (prof.  

Mihăilă); Comisia pentru programe și proiecte educative (prof. Oncica); Comisia pentru acordarea burselor, 

sprijinului financiar “Bani de liceu-Euro 200” (prof. Mihǎilǎ), Comisia pentru Curriculum (prof. Mihăilă); 

Comisia pentru perfecționare și formare continuă (prof. Oncica); Comisia pentru simularea probelor scrise 

ale examenului de bacalaureat 2019 (prof. Dumache, Vișciun, Oncica, Mihăilă, Romandaș); lider de sindicat 

(prof. Vișciun); Comisia de achiziție și recepție a valorilor materiale (prof. Mihăilă), Consiliul de 

Administrație (prof. Mihăilă și Vișciun); Comisia pentru situații de urgență, pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării (prof. Dumache); 

 membru în comisia de organizare a fazei județene a Olimpiadei de Istorie (martie 2019, Școala  

Gimnazială “Miron Costin” – Bacău),  formator județean (“Tradiții și obiceiuri ale minorităților din România. 

Repere istorice”)– prof. Romandaș; 

 profesori metodiști ai ISJ Bacău: Romandaș Bogdan, Mihăilă Adrian; 

 organizarea Olimpiadelor de Istorie şi de Geografie, faza locală, profesorii catedrei asigurând 

redactarea subiectelor şi evaluarea lucrărilor; 

 organizarea Olimpiadei de Geografie-etapa județeană (9 martie 2019) – prof. Mihăilă și Oncica; 

 pregătirea în regim intensiv a elevilor calificaţi la faza judeţeană,  fapt ilustrat de rezultatele 

obţinute: 2 premii I,  2 premii II, 2 premii III şi 8 menţiuni, la disciplina Geografie; 1 premiul III și 2 mențiuni 

la disciplina Istorie.  

Rezultate obţinute la Olimpiada de Geografie - faza judeţeană: 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele elevului 

 

Clasa 

 

Premii 

 

Profesori îndrumători 

1. SANDU ANDREI-EUSEBIU IX II,  participare etapa națională Mihăilă Aurel-Adrian 

2. CONSTĂNDOIU CEZAR IX Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 

3. MINUȚ SERGIU-EVANGHELOS X I - participare etapa națională Mihăilă Aurel-Adrian 

4. SPIRIDON ADELINA-DENISA X Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 

5. SOCACIU EMANUEL-LEONARD X Mențiune Oncica Maria-Magdalena 

6. BLĂNARU DRAGOȘ-RADU X Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 



7. SOCACIU SERAFIM XI III Mihăilă Aurel-Adrian 

8. RACHERU ADRIAN-IONUȚ XI Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 

9. FÎNARU ANA-MARIA XI Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 

10. IOSIF ADRIAN-IONUȚ XI Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 

11. BLĂGOI ANDREI DĂNUȚ XII I - participare etapa națională Mihăilă Aurel-Adrian 

12. URSU REBECA-ELENA XII II - participare etapa națională Mihăilă Aurel-Adrian 

13. AXINOIU FLORIN-ANDREI XII III Oncica Maria-Magdalena 

14. TĂTARU TOMA XII Mențiune Mihăilă Aurel-Adrian 

Elevii, Sandu Andrei-Eusebiu,  Minuț Sergiu-Evanghelos, Blăgoi Andrei Dănuț și Ursu Rebeca-Elena 

s-au calificat la faza naţională a Olimpiadei de Geografie, obţinând două mențiuni MEN și două premii 

speciale ale Societății de Geografie din România.  

Eleva Ursu Rebeca-Elena (cls.12 C) a participat la Olimpiada Internațională de Geografie a țărilor 

din Europa Centrală, Europa de Sud și Sud-Est, concretizată cu medalie de argint.\ 

Rezultate obţinute la Olimpiada de Istorie - faza judeţeană: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele elevului 

 

Clasa 

 

Premii 

 

 

Profesori îndrumători 

1. AXINOIU FLORIN-ANDREI XII III Dumache Mihail 

2. TUDOR IONUȚ RICARDO XI Mențiune Vişciun Claudiu-Aurelian 

3. TĂTARU TOMA XII Mențiune Vişciun Claudiu-Aurelian 

 

Rezultate obţinute la Concursuri de Istorie 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

elevului 

 

Clasa 

 

Premii 

 

 

Profesor îndrumător 

 

1. 

 

PLĂCINTĂ ADRIAN 

 

XII 

II -  „Istorie și societate în 

dimensiune virtuală” 

 

Romandaş Bogdan-Florin 

 

Cărţi şi articole de specialitate publicate: 

Nr. 

crt. 

 

Titlul lucrării 

Carte/ 

articol 

Revistă 

ISBN / ISSN 

 

Profesori 

 

1. 

 

Aplicație metodică - Analiza și 

interpretarea reliefului (cls. 9) 

 

 

articol 

Revista “Orizontul 

Băcăuan”, nr. 12 / 2018 

ISSN 2065 - 8095 

 

Oncica Maria-Magdalena 



 

2. 

„Antonie vodă Ruset. Un 

levantin în Țara Moldovei 

(1675-1678) 

 

articol 

 

Oneşti, 2019 

 

Romandaş Bogdan-Florin 

 

3. 

„Tradiții și obiceiuri ale 

minorităților din România. 

Repere istorice” 

 

articol 

 

Bacău, 2018 

 

Romandaş Bogdan-Florin 

 

4. 

„Odiseea receptării ideilor 

tocquevilliene în România și în 

lume” 

 

articol 

 

Site –Academia.edu 

 

Dumache Mihail 

5. „Tocqueville versus Marx” articol Site –Academia.edu Dumache Mihail 

 

 vicepreședinte al Comisiei de organizare a Olimpiadei de Geografie – etapa județeană, evaluator  

în cadrul examenului de bacalaureat și secretar al Comisiei de Bacalaureat pentru desfășurarea competențelor 

lingvistice și digitale –prof. Mihăilă; 

 participarea membrilor catedrei în calitate de profesori evaluatori,  însoţitori şi / sau asistenţi la  

olimpiade, concursuri şcolare şi la examenul de Bacalaureat 2019; 

 susţinerea examenului de bacalaureat la Istorie şi Geografie a elevilor claselor a XII-a, profilul 

umanist,  obţinând rezultate bune și foarte bune, cu promovabilitate 98,43% la Istorie și 100% la Geografie; 

Media rezultatelor pe discipline: Istorie - 7,66; Geografie - 8,92. 

 

Comparativ pe discipline, rezultatele între proba Ec şi proba Ed sunt reprezentate în graficul de mai jos: 
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Exprimate procentual, rezultatele se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 implicarea membrilor catedrei în promovarea Colegiului Naţional „Grigore Moisil” Oneşti, la  

Zilele Porţilor Deschise şi în prezentarea ofertei educaţionale,  elevilor din clasele a VIII-a  din diferite şcoli 

(de exemplu: Șc. „Ghiță Mocanu”, Cașin, Mănăstirea Cașin, Buciumi, Oituz, Tg. Trotuș, Dofteana, 

Bogdănești); 

 perfecţionarea cadrelor didactice în cadrul cursurilor: “Competențe antreprenoriale” - prof.  

Oncica Maria-Magdalena; "Formal, nonformal și informal în didactica modernă"- prof. Mihăilă; “Tradiții și 

obiceiuri ale minorităților din România” și cursuri online pe platforma CISCO – prof. Vişciun Claudiu; 

Competențe digitale cu resurse libere IT&C, CISCO Nerworking Academy (mai 2019)- prof. Romandaș; 
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 participarea elevilor sub îndrumarea membrilor catedrei, la diverse activităţi extraşcolare după  

cum urmează: excursie tematică la Alba-Iulia și Blaj cu tema Centenarul zborului Marii Uniri – 21 noiembrie  

2018, organizată de Consiliul Județean Bacău (prof. însoțitor Dumache), excursie Măgura Ocnei – Muntele 

Eroilor (5 octombrie 2018), la Galați și la Cetatea Dinogeția (27 mai 2019 – prof. Dumache); excursii în 

cadrul Proiectului „Singur acasă” (prof. Mihǎilă Adrian); „9 octombrie-Ziua Naţională de comemorare a 

Holocaustului”, „1 Decembrie la români”, Depunerea de coroane la Monumentul Eroilor „Regina Maria”, 

„22 martie -Ziua Mondialǎ a Apei”, „Ziua Pământului”, activităţi de ecologizare, plantare de arbori în cadrul 

proiectului „Luna Plantǎrii Arborilor” organizatǎ de Primăria Municipiului Oneşti (prof. Mihăilă Adrian), 

Ziua Europei și a Independenței (9-10 mai 2019), activităţi organizate de Centrul de Tineret şi Voluntariat 

„Sfânta Filofteia” Oneşti, Hârja, Onestin, vizionare de documentare, proiecte caritabile: „Dǎruieşte! Fii mai 

Bun!”, „Suflet pentru suflet”, activitǎţi în colaborare cu Poliţia Oneşti (cls. a XII-a F- diriginte Oncica Maria-

Magdalena), colectare de hârtie în cadrul proiectului „Reciclează materiale, nu idei!”, activități în cadrul 

Parteneriatului cu „Asociația pentru democrație activă” (prof. Mihăilă); 

 realizarea unor proiecte  în colaborare cu Consiliul Elevilor din Colegiu la comemorarea Zilei  

Holocaustului ( 9 octombrie 2018), a Zilei Unirii (23 ianuarie 2019) și la Proiectul educațional „1 Decembrie 

– 100 de ani pentru România” (28 noiembrie 2018) de către domnul profesor Dumache; 

 organizarea unor activități dedicate Centenarului Marii Uniri (1918-2018) concretizate cu planșe   

realizate de către elevii claselor a XI-a E și a XII-a E, prof. Vișciun C.; 

 participarea domnului profesor Romandaș Bogdan la conferința „Tratatul de la Trianon. Semnificații  

istorice” (decembrie 2018) în cadrul Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești; „Oneștiul în Centenar –

Viața în tranșee” la Muzeul de Istorie; „Istorie și manipulare. Un prezent continuu” (octombrie 2018) la Casa 

Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” din Bacău; organizarea întâlnirii cu Gen. Dr. Vasile Apostol dedicată 

Centenarului Marii Uniri (1918-2018), având colaboratori pe domnii profesori Oncica, Vișciun și Dumache; 

 participarea membrilor catedrei la Simpozionul Național „Să ne cunoaștem țara: 100 de activități  

metodice, științifice și culturale” și publicarea la secțiunea Articole științifice și studii de specialitate,  

a lucrărilor: „Considerații asupra educației contemporane” – prof. Vișciun Claudiu; „Excludere, umilire și 

supraviețuire. Comunitatea evreilor din Bacău în timpul regimului antonescian (1940-1944)” – prof. 

Dumache Mihail; „Relieful fluvial al orizontului local” – prof. Oncica Maria-Magdalena; 

 participarea domnului profesor Vișciun Claudiu la Conferința profesorilor de istorie și la Conferința  

Internațională organizată de Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” din Bacău; 

 organizarea Școlii de vară de Științe, secțiunea Geografie: Excursie la Parcul Dendrologic Dofteana  

și la Barajul Valea Uzului (prof. Oncica, prof. Mihăilă); 

 colaborator al ONG-ului ONESTIN – prof. Mihăilă, care a participat împreună cu elevii la activități  

de voluntariat desfășurate de această organizație; 

 participant și câștigător al Crosului (loc I) din cadrul Olimpiadei Profesorilor, Ediția a III-a,  



(18 mai 2018), peste 55 ani -  prof. Dumache Mihail; 

 membru colaborator participant în cadrul proiectului finanţat prin programul ERASMUS+  

Europa ti vedo e ti vivo- prof. Dumache; 

 îndrumarea colectivelor de elevi în calitate de diriginți: clasa a X-a E Științe Sociale – prof. Vișciun  

Claudiu-Aurelian, clasa a XII-a A Matematică-Informatică – prof. Mihăilă Aurel-Adrian, clasa a XII-a F 

Filologie– prof. Oncica Maria-Magdalena; 

 atragerea unor sponsorizări pentru elevii capabili de performanță, respectiv suma de 1500 lei  

pentru deplasarea lotului județean la Olimpiada națională de geografie desfășurată la Tg. Mureș de către dl. 

prof. Mihăilă; 

 monitorizarea elevilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi comportamentelor nesănătoase în  

mediul şcolar; 

 monitorizarea aplicării de către toţi membrii catedrei a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

a  unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de ordine internă;  

 respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISU. 

                                                                       

 

                                                                Şef de catedră, 

 Prof. ONCICA MARIA-MAGDALENA 

 

 

 

 

 

  

 

 


