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București, 12 05 2019

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ A
ASOCIAȚIEI GEOMORFOLOGILOR DIN ROMÂNIA
(A.G.R.)
Subscrisa Asociația Geomorfologilor din România, cu sediul în Bd.
Nicolae Bălcescu Nr.1, Sect.1, București, în baza prevederilor Cap. III, Art. 6 din
Statutul Asociației, convoacă Adunarea Generală a Membrilor pentru data de
24 mai 2019, ora 16:30, la Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile
Pârvan Nr.4, 300223, Timișoara.
Ordinea de zi a Adunării Generale:
1. Raportul Președintelui privind activitatea Consiliului Executiv pentru
perioada 2017-2019.
2. Raportul Trezorierului pentru perioada 2017-2019.
3. Propuneri privind desfășurarea SNG 2020.
4. Propuneri privind Guest-Editor-ul/i Revistei de Geomorfologie, Nr. 21
(2020).
5. Acordarea premiilor George Vâlsan (tineri geomorfologi) și Emmanuel de
Martonne (geomorfologi cu experiență) pentru cel mai bun articol de
geomorfologie publicat în perioada mai 2017-mai 2019.
6. Discutarea propunerii CE al A.G.R privind alegerea membrilor Consiliului
Executiv în cadrul unor portofolii considerate prioritare pentru buna
funcționare a Asociației în (cel puțin) perioada 2019-2021: responsabil cu
tinerii geomorfologi (Vice-președinte 1, Membru 1), responsabil cu
publicațiile A.G.R. (Vice-președinte 2, Membru), responsabil cu relațiile
științifice naționale și internaționale (Vice-președinte 3, Membru 3),
responsabil cu finanțarea A.G.R. (Vice-președinte 4, Membru 4),
responsabil cu comunicarea/vizibilitatea/popularizarea A.G.R. (siteuri, social media; Vice-președinte 5, Membru 5).
7. Discutarea propunerii CE al A.G.R privind oportunitatea măririi cotizației
de membru A.G.R. începând cu anul 2020.
8. Discutarea propunerilor venite din cadrul membrilor A.G.R.: găsirea unor
modalități de a atrage tineri geomorfologi pentru a publica în Revista de

Geomorfologie; transformarea Revistei de Geomorfologie într-o publicație
online (versiunea tiparită sa fie limitata la un numar fix de exemplare pe
an, cerut de procedurile de indexare și preluare în cadrul bibliotecilor; în
cazul în care un Guest-Editor dorește publicarea unui tiraj mai mare cu o
anumita ocazie, negocierea se face direct cu editura , fără implicarea
financiară a AGR); impunerea organizării lunare a ședințelor de Consiliu
via teleconferință/skype și semestrial a celor fizice, urmate de publicarea
pe site-ul A.G.R. a minutei ședinței sau sub forma unui Newsletter trimis
membrilor Asociației; transferul mai multor decizii ale Consiliului către
Asociație (implicarea prin electronic pools); introducerea votului electronic
in afara Adunării Generale și stabilirea unei metodologii în acest sens;
acordarea unui timp extins Adunării Generale în cadrul fiecarui Simpozion;
definirea clară a portofoliilor din cadrul Consiliului, în funcție de evoluția
Asociației.
9. Alegerea Consiliului Executiv al A.G.R. pentru mandatul 2019-2021.
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