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RAPORT 
asupra activităților desfășurate de  

Asociaţia Geomorfologilor din România (A.G.R.) 
în intervalul mai 2019-iunie 2020 

 
În intervalul 25 mai 2019 - 30 iunie 2020, 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: 

 
 iunie-iulie 2019: definitivarea grupului e-mail de discuții “Asociația 
Geomorfologilor din România”, menit să faciliteze și să incurajeze dialogul între 
membrii asociației. Grupul conține în prezent peste 200 persoane. Pentru început au 
fost distribuite mesaje de informare către comunitatea AGR cu privire la desfășurarea 
unor evenimente științifice internaționale și oportunități de participare. 
 iunie-decembrie 2019: editarea volumului cu numărul 21 al Revistei de 
Geomorfologie (Guest-Editors: Prof. Petru Urdea, Universitatea de Vest, Timișoara și 
Prof. Ian Evans, Universitatea din Durham, Marea Britanie). Cele 100 de pagini ale 
volumului au cuprins atât lucrări de sinteză din domeniile geomorfometriei, paleo-
reconstrucției dinamicii costiere, fluviale sau din mediul alpin, cât și analize de risc 
geomorfologic și aplicații ale metodelor geofizice. 
 iunie-septembrie 2019: membri ai A.G.R. au fost implicați în cadrul 
comitetelor științific și organizatoric ai Conferinței Regionale a Asociației Internaționale 
a Geomorfologilor (IAG) intitulată Geomorphology of Climatically and Tectonically 
Sensitive Areas, ce a avut loc in Grecia, la Atena, Santorini și Rhodos în intervalul 15-
27 septembrie 2019. Membrii titulari (cu plata la zi în anul 2019) ai A.G.R. au putut 
beneficia de un cost al taxei de participare redus cu 20%, iar această abordare va fi 
păstrată și în cazul evenimentelor următoare sub auspiciile IAG. La lucrările conferinței, 
AGR a fost reprezentată de 8 participanți. 
 In perioada 26-28 iunie 2019, Universitatea din Milano (Italia) a fost gazda 
evenimentului internațional  VIII Italian Young Geomorphologists’ Days organizat sub 
auspiciile IAG. IAG (International Association of Geomorphologists) si AIGeo 
(Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia) au încurajat participarea a 
doi tineri geomorfologi din Romania oferindu-le fiecăruia câte o bursă de participare 
(travel grant). Descrieri detaliate ale activităților desfășurate în cadrul acestui 
eveniment sunt publicate în Revista de Geomorfologie, 2019, vol. 21. 
 februarie-iunie 2020: demararea procedurii de modificare a structurii web-site 
– ului AGR prin reconfigurarea grafică și de conținut, precum și prin integrarea 
componentei de social media. Termen estimat de definitivare a noului website: 
decembrie 2020.  
 martie–mai 2020: re-evaluarea situației Revistei de Geomorfologie din punct 
de vedere al indexărilor în baze de date internaționale. 
 In perioada 4-8 mai 2020 s-a organizat la Viena EGU General Assembly 2020. 
Dat fiind contextul pandemiei şi al restricțiilor privind participarea fizică la simpozion, 



pentru prima dată, simpozionul s-a organizat și desfășurat integral online. La acest 
simpozion prestigios au participat mai mulți tineri geomorfologi din Romania cu lucrări 
prezentate în cadrul diferitelor sesiuni științifice. Chiar dacă în acest an participarea 
fizicǎ la simpozion nu a fost posibilǎ, tinerii geomorfologi din Romania au participat 
activ cu prezentări  şi au luat parte la dezbaterile din cadrul diverselor sesiuni ştiințifice 
online, unii dintre aceștia beneficiind inițial de burse de participare Roland Schlich 
(Early Career Scientist's Travel Support) oferite de EGU. 
 mai–iunie 2020: pregătirea pentru evaluare în vederea (re)indexării revistei în 
bazele de date DOAJ, UlrichsWeb, WorldCat, SCOPUS, Index Copernicus prin: 
optimizare website (format și conținut) în conformitate cu cerințele bazelor de date 
pentru jurnale Open Access, precum și redefinirea echipei editoriale și a procesului 
editorial în vederea adaptării la cerințele Open Journal System(OJS/PKP). Acesta va fi 
pasul premergător demarării operațiunilor de indexare CLARIVATE ANALYTICS – Web of 
Science. 
 iunie-iulie 2020: demararea procedurii de evaluare pentru (re)indexarea 
revistei în bazele de date DOAJ, UlrichsWeb, WorldCat, SCOPUS, Index Copernicus. 
 iunie 2020: luarea deciziei de amânare a lucrărilor Simpozionului Național de 
Geomorfologie 2020 (dată inițială de organizare 21-24 mai 2020, Craiova) din cauza 
contextului indus de pandemia COVID-19. SNG 2020 va fi amânat pentru o data care 
va permite desfașurarea sa in condiții optime. O înștiințare în acest sens va fi trimisă în 
timp util, urmarind evoluția situației. 
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