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RAPORT
asupra activităților desfășurate de

Asociaţia Geomorfologilor din România (A.G.R.)
în intervalul mai 2017-august 2018

În intervalul 13 mai 2017-31 august 2018, prin intermediul membrilor Comitetului
Executiv sau a membrilor titulari, A.G.R. a fost implicată într-o serie de activități interne și
internaționale, după cum urmează:

 5-8 septembrie 2017, Baru, România: acordarea auspiciilor științifice celei de-a
11-a ediții a Workshop-ului IAG WG SEDIBUD, intitulat Relationships between climate
change, vegetation cover and sediment fluxes in high latitude/high altitude cold
environments. Organizatorii locali (Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea de Vest din
Timișoara) au reușit organizare unui eveniment internațional de anvergură, care a reunit
30 de oameni de știință din Franța, Norvegia, Cehia, Polonia, Africa de Sud, Italia, Bulgaria
și România.
 10-14 septembrie 2017, Baru, România: acordarea auspiciilor științifice școlii de
vară doctorale Méthodes dendrochronologiques, d’analyse des palynomorphes et
documentaires utilisées dans la reconstitution des changements climatiques et
environnementaux , organizată de Școala doctorală Geografie și Laboratorul de
dendrocronologie al Universității Babeș-Bolyai și Agence Universitaire de la Francophonie.
Întâlnirea a adunat 19 participanți din Bulgaria, Franța și România.
 6-11 noiembrie 2017, New Delhi, India: membri ai A.G.R. au fost implicați în
cadrul comitetelor științific și organizatoric ai celei de-a 9-a Conferințe Internaționale de
Geomorfologie, organizată de Asociația Internațională a Geomorfologilor și de Institutul
Indian al Geomorfologilor.
 Iunie-decembrie 2017: editarea celui de-al 19-lea număr al Revistei de
Geomorfologie, ce a adunat în cele 187 de pagini ale sale rezultatele cercetării obținute de
personalități internaționale din domeniul geomorfologiei precum Olav Slaymaker, Piotr
Migon, Cees Van Westen, Mauro Soldati, Thomas Glade, Valentin Golosov sau David R.
Montgomery.
 Septembrie 2017–iulie 2018: realizarea unui dosar-portofoliu al A.G.R, conținând
informații cu privire la experiența și expertiza grupurilor de lucru, precum și cu privire la
Revista de Geomorfologie, în vederea căutării unei finanțări a activității de cercetare,
diseminare și educaționale a asociației.
 Ianuarie-iulie 2018: negocierea editării sub auspiciile A.G.R și I.A.G. a volumului
Landscapes and Landforms of Romania, în cadrul colecției Geomorphological Landscapes of
the World, editată de Springer.
 Aprilie-mai 2018: editarea celui de-al doilea volum de Proceedings al
Simpozionului Național de Geomorfologie (147 pag.).
 Aprilie-septembrie 2018: membri ai A.G.R. au fost implicaţi în comitetul ştiințific
al Conferinţei Internaţionale NATURAL HAZARDS - Lessons from the past and contemporary
challenges, ce va avea loc în intervalul 5-7 oct. 2018, la Novi Sad, în organizarea
Academiei de Științe și Arte a Serbiei și a Universității din Novi Sad, Serbia.



 16-20 mai 2018, Buzău, România: organizarea (alături de Institutul de Geografie
al Academiei Române și de Facultatea de Geografie a Universității București) celui de-al 34-
lea Simpozion Național de Geomorfolgie și a celei de-a 19-a întâlniri științifice
internaționale Joint Geomorphological Meeting Italy-Romania-France-Belgium-Greece.
Simpozionul a adunat 80 participanți din 8 țări (Italia, Franța, Belgia, Grecia, Japonia,
Canada, Polonia, România), 7 prelegeri-invitate, 23 de prezentări orale în plen și 25
postere.
 9-13 iulie 2018, Cluj-Napoca, România: acordarea auspiciilor științifice școlii de
vară doctorale Dendrochronology applied in natural hazards assessment, organizată de
Laboratorul de dendrocronologie al Universității Babeș-Bolyai, eveniment ce a reunit 25 de
participanți.
 13 iulie 2018, Cluj-Napoca, România: organizarea, cu sprijinul Universității
Babeș-Bolyai, a primei ediții a Zilei tinerilor geomorfologi din România. În cadrul A.G.R. s-a
format Grupul Tinerilor Geomorfologi, care va organiza acest eveniment în fiecare an,
începând cu 2019, în ziua anterioară Simpozionului Național de Geomorfologie. Grupul
Tinerilor Geomorfologi va participa la organizarea în anul 2019, la Munchen (Germania), a
primei întâlniri internaționale a tinerilor geomorfologi, eveniment anual desfășurat sub
auspiciile Asociației Internaționale a Geomorfologilor.
 Ianuarie-august 2018: membri ai A.G.R. au fost implicați în cadrul comitetelor
științific și organizatoric ai Conferinței Regionale a Asociației Internaționale a
Geomorfologilor intitulată Geomorphology of Climatically and Tectonically Sensitive Areas,
ce va avea loc in Grecia, la Atena, Santorini, Mykonos, Delos și Rhodos în intervalul 15-27
septembrie 2019. Membri titulari (cu plata la zi în anul 2019) ai A.G.R. vor putea beneficia
de un cost al taxei de participare redus cu 20%.

În intervalul septembrie 2018-mai 2019, A.G.R. va fi implicată în umătoarele
inițiative:

 Prezentarea A.G.R ca asociație profesională națională în cadrul Conferinței Central-
Europene de Geomorfologie ce se va desfășura la Giessen, în Germania, în intervalul 23-27
septembrie 2018.
 Începerea procedurilor de indexare a Revistei de Geomorfologie în cadrul SCOPUS,
ca pas premergător demarării operațiunilor de indexare CLARIVATE ANALYTICS – Web of
Science.
 Editarea celui de-al 20-lea număr al Revistei de Geomorfologie (Guest Editors: Alfred
Vespremeanu-Stroe și Florin Pendea).
 Pregătirea celei de-a 35-a ediție a Simpozionului Național de Geomorfologie și a Zilei
Tinerilor Geomorfologi, ce vor avea loc în 2019 la Timișoara.
 Pregătirea unui simpozion interdisciplinar (geomorfologie-geotehnică-geologie)
dedicat cadrului național de evaluare a alunecărilor de teren.
 Pregătirea unei școli de vară adreastă tinerilor geomorfologi.
 Aducere la zi a site-ului A.G.R. și al celui al Revistei de Geomorfologie.
 Pregătirea unei expediții științifice prilejuite de organizarea de către Asociația
Internațională a Geomorfologilor a Conferinței Regionale de Geomorfologie de la Mashad
(Iran) în anul 2020.

Dr. Mihai Micu                                         Prof.dr. Alfred Vespremeanu-Stroe
Institutul de Geografie al Academiei Române Universitatea București, Facultatea de Geografie

Președinte Secretar General
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