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Subscrisa Asociația Geomorfologilor din România
Nicolae Bălcescu Nr.1, Sect .1,
Statutul Asociației, convoacă
2 3  septem brie  2 0 2 1 . Adunar
intervalul orar 1 6 :3 0 - 1 8 :3 0 .

Ordinea de zi a  Adună

1. Raportul Președintelui 
per ioada 2019-2021.

2. Raportul Trezorierului p
3. Propuneri pr iv ind desfășu
4. Discuții cu privire la stat

stabilirea modalității de alegere a acestuia ș ților
sale; necesitatea cre ț
conform itate cu noile în

5. Propuneri pr iv ind Gue

(2022) .
6. Propuneri pr iv ind m o

mandatului CE de la 2
int roducerea unei m eto
membrilor CE (online, al

7. Acordarea prem iilor Ge

Martonne (geom orfolog ță)
geomorfologie publicat  î

8. Alegerea Consiliului Exe

Dr. Mihai Micu
I nst itutul de Geografie al Academiei Române

Președinte

ORFOLOGI LOR DI N ROMÂNI A ( A.G.R.)

scu, nr.  1, sector 1, cod poştal 010041, Bucur
ogie.ro; www.geom orfologie.ro

B

CONVOCATOR

DUNAREA GENERALĂ A
ȚIEI GEOMORFOLOGILOR DIN ROMÂNIA

( A.G.R.)

ția Geomorfologilor din România, cu 
.1, Bucureșt i, în baza prevederilor Cap. I I I

ției, co acă Adunarea Generală  a  Mem brilor p
unarea Generală va avea loc online (Goo

3 0 .

năr ii Generale:

ui pr iv ind act iv itatea Consiliului Exe

i pent ru per ioada 2019-2021.
sfășurarea SNG 2022.

ții cu privire la statutul de Editor-Șef al Revistei de Ge

ții de alegere a acestuia și definirea respo ților
creării unei noi poziții,  de Editor-
 încadrăr i ale revistei.
uest -Editor-ul/ i Revistei de Geomorfol

modificarea statutului A.G.R.: crește
a 2 la 4 ani, m icșorarea numărului me

metodologii alternat ive de alegere a pre
, altele) .
George Vâlsan ( t iner i geomorfologi) și E

logi cu experiență) pent ru cel mai bu
cat  în per ioada mai 2019-septembrie 202

xecut iv al A.G.R. pent ru mandatul cu de

Drd. N icușor Nec
Univ. Al.I .Cuza, I aș

Secretar  Genera

ureşt i, ROMÂNI A,

București, 10 09 2021

ȚIEI GEOMORFOLOGILOR DIN ROMÂNIA

ția Geomorfologilor din România cu sediul în Bd.
. I I I , Art .  6 din

ției, co pent ru data de
oogle Meet) , în

xecut iv pent ru

ții cu privire la Geom orfologie:
ții de alegere a acestuia ș sponsabilităților

ț r-Execut iv , în

fologie, Nr. 24

șterea duratei
membrilor CE,

președintelui și

și Em m anuel de

ță) bun art icol de
21.

debut în 2021.
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