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PROCES VERBAL
al Adunării Generale a A.G.R.

din data de 24 mai 2019

Subscrisa Asociația Geomorfologilor din România (A.G.R.), cu sediul în Bd.
Nicolae  Bălcescu  Nr. 1,  Sect. 1,  București,  în  baza  prevederilor  Cap.  III,  Art.  6  din
Statutul Asociației, a convocat Adunarea Generală a Membrilor în data de 24 mai
2019,  ora  16:30,  la  Universitatea  de  Vest  din  Timișoara,  Bd.  Vasile  Pârvan  Nr.4,
300223, Timișoara.

La adunare au participat 20 membri cu drept de vot (plata la zi a cotizației). Au
fost discutate următoarele puncte din Agenda Adunării Generale:

� Raportul  Președintelui  A.G.R. pentru  perioada  mai  2017 – mai  2019:
realizat pe baza celor două rapoarte de activitate (intermediar, august 2018 și final,
aprilie 2019); au  fost descrise  implicările Asociației  în acordarea auspiciilor științifice
sau  în  organizarea  a  12  evenimente științifice  interne  și  internaționale  (inclusiv
formarea  în  cadrul  A.G.R. a grupului Tinerii Geomorfologi din  România – Romanian
Young Geomorphologists), editarea Revistei de Geomorfologie (două volume, 2017 și
2018),  a  unui  volum  de proceedings și  a  volumului Landscapes  and  Lanforms  of
Romania; s-a prezentat intenția de a organiza în anul 2020 o expediție științifică sub
auspiciile A.G.R. și I.A.G., cu ocazia conferinței regionale de geomorfologie ce va avea
loc în luna septembrie la Mashad (Iran). Raportul Trezorierului a prezentat balanța de
venituri și cheltuieli pentru intervalul ultimilor 2 ani. S-a discutat problema cotizațiilor,
aprobându-se în unanimitate, prin vot deschis, creșterea cotizației anuale la
următoarele  sume:  80  RON  cercetători  cu  experiență,  40  RON  tineri  geomorfologi
(studenți,  masteranzi,  doctoranzi,  tineri  cercetători care  au  primit  cea  mai înaltă
diplomă – licență, master, titlu de doctor - în ultimii 7 ani, conform statutului EGU Early
Carreer  Scientists) și  persoane  retrase  din  activitate.  Începând  cu  anul  2020,  suma
plătită anual va fi scăzută din taxa de participare la Simpozionul Național de
Geomorfologie, rezultând reducerea acestei sume pentru membrii A.G.R.

� Propuneri  privind  desfășurarea SNG  2020:  s-a  hotărât  organizarea  celui
de-al  36-lea  Simpozion  Național  de  Geomofologie  (SNG)  la  Craiova  (mai  2020).S-a
propus încercarea deschiderii A.G.R. către învățământul pre-universitar prin
organizarea unei sesiuni în cadrul SNG dedicată “geomorfologiei în școală”.

� SNG și Workshop-ul Tinerilor Geomorfologi: s-a hotărât în unanimitate
ca evaluarea oportunității organizării acestor două evenimente concomitent (sau nu) să
revină într-o primă etapă organizatorilor locali ai fiecărui SNG, iar decizia finală să fie
aprobată într-o a doua etapă de CE al A.G.R. Decizia finală trebuie luată cu suficient



timp înainte de organizarea celor două evenimente (minim 8 luni în avans), pentru a
permite popularizarea lor prin intermediul invitațiilor.

� Propuneri privind Guest-Editor-ul/ii Revistei  de  Geomorfologie, Nr. 21
(2019): s-a aprobat în unanimitatea acordarea acestor poziții Prof. Petru Urdea și Prof.
Mircea Voiculescu (U.V.T.), urmând ca sus-numiții să decidă asupra co-optării
unui/unor Guest Editor(s) din străinătate. Versiunea online first a Revistei de
Geomorfologie nr.  21  va  trebui  să  fie  gata  până  la  sfârșitul  anului  2019,  pentru  a
răspunde cerințelor de indexare SCOPUS.

� Au  fost  discutate propunerile  venite  din  cadrul  membrilor  A.G.R.:
găsirea  unor  modalități  de  a  atrage  tineri  geomorfologi în  cadrul  A.G.R. (inclusiv
includerea lor în CE) și pentru a publica în Revista de Geomorfologie; transformarea
Revistei  de  Geomorfologie într-o  publicație prioritar online  (versiunea  tipărită  va  fi
limitată la  un  număr  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  anumită ocazie,  negocierea  se  va  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; 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. Propunerile au fost supuse votului deschis
și au fost aprobate în unanimitate. În discuție s-a adus și propunerea de a organiza
SNG  odată  la  doi  ani;  în  urma  votului  deschis,  propunerea  a  fost  respină în  urma
votului cu 17 voturi împotrivă, 2 pentru și o abținere).

� La sfârșitul Adunării Generale, au avut loc alegerile  pentru  constituirea
noului  Consiliu Executiv pentru intervalul 2019-2021. Au fost făcute 13 propuneri
care au fost votate și aprobate în unanimitatea, componența fiind următoarea:

o Președinte: Mihai Micu (I.G.A.R.),
o Secretar General: Nicușor Necula (U.A.I.C.),
o Trezorier: Florin Tătui (U.B.),
o Vice-Președinți: Petru Urdea (U.V.T.; portofoliu relații științifice naționale și
internaționale),  Mircea  Voiculescu  (U.V.T.; portofoliu finanțare),  Ciprian  Mihai
Mărgărint (U.A.I.C.; portofoliu comunicare/vizibilitate/popularizare), Sandu
Boengiu  (U.C.; portofoliu publicații),  Olimpiu  Traian  Pop  (U.B.B.; portofoliu
tineri geomorfologi),
o Membri:  Alexandru  Onaca  (U.V.T.; portofoliu tineri  geomorfologi),  Sanda
Roșca (U.B.B.; portofoliu finanțare), Mirela Vasile (U.B.; portofoliu publicații),
Răzvan  Popescu  (U.B.; portofoliu relații  științifice  naționale  și  internaționale),
Florin Zăinescu (U.B.; portofoliu website/comunicare/vizibilitate/popularizare).

Rezultatele alegerilor au fost consemnate și validate de o comisie de
supraveghere formată  din  Mocioacă  Ecaterina,  Ciubotaru  Andrei și  Timofte Fabian
(U.V.T.). Anexă la prezenta este fișa cu semnăturile olografe ale membrilor cu drept de
vot participanți.

Dr. Mihai Micu Drd. Nicușor Necula
Institutul de Geografie al Academiei Române Univ. Al.I.Cuza, Iași

Președinte Secretar General
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