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I n per ioada 4 - 8  m ai 2 0 2 0 s-a organizat  la Viena EGU General Assem bly 2020.
Dat  fiind contextul pandem iei şi al rest r icțiilor privind part iciparea fizică la simpozion,
pentru pr ima dată, sim pozionul s-a organizat și desfășurat  integral online. La acest
simpozion prest igios au part icipat  mai mulți tineri geomorfologi din Romania cu lucrări
prezentate în cadrul difer itelor sesiuni științifice. Chiar dacă în acest  an part iciparea
fizic ǎ la simpozion nu a fost  posibil ǎ ,  t iner ii geom orfologi din Romania au part icipat
act iv cu prezentăr i şi au luat  parte la dezbater ile din cadrul diverselor sesiuni ş
t iințif ice online, unii dint re aceșt ia beneficiind inițial de burse de participare Roland
Schlich (Early Career Scient ist ’s Travel Support )  ofer ite de EGU.

m ai– iunie 2 0 2 0 :  pregăt irea pent ru evaluare în vederea ( re) indexării revistei
în bazele de date DOAJ, Ulr ichsWeb, WorldCat , SCOPUS, Index Copernicus pr in:
opt im izare website ( form at și conținut) în conformitate cu cerințele bazelor de date
pentru jurnale Open Access, precum și redefinirea echipei editor iale și a procesului
editor ial în vederea adaptăr ii la cer ințele Open Journal System (OJS/ PKP) . Acesta va fi
pasul prem ergător dem arăr ii operațiunilor de indexare CLARIVATE ANALYTICS – Web
of Science.

m ai 2 0 2 0 - septem brie 2 0 2 1 :  gest ionarea plat form ei de editare a Revistei de
Geom orfologie de căt re Board-ul Editor ial;  completarea și întreținerea website-ului
revistei.

iunie- iulie 2 0 2 0 :  dem ararea procedurii de evaluare pent ru ( re) indexarea
revistei în bazele de date DOAJ, Ulr ichsWeb, WorldCat , SCOPUS, Index Copernicus.

iunie 2 0 2 0 :  luarea deciziei de amânare a lucrăr ilor  Simpozionului Național de
Geom orfologie 2020 (dată inițială de organizare 21-24 m ai 2020, Craiova)  din cauza
contextului indus de pandem ia COVID-19.

iulie 2 0 2 0 :  A.G.R. a ofer it  suport  inițiat ivei I AG WG on Landform  Assesm ent

pentru stabilirea I nternat ional Geodiversity Day (cerere evaluată de UNESCO’s

Division of Ecological and Earth Sciences)
iunie- decem brie 2 0 2 0 : a fost  editat  volumul cu numărul 22 al Revistei de

Geom orfologie (Editor- in-Chief:  Prof. Maria Radoane, Universitatea Ştefan cel Mare,
Suceava;  Guest -Editors:  Dr. Olim piu Pop, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj -Napoca
și Dr. Arm elle Decaulne, Universitatea din Nantes) . Volum ul a reunit  6 lucrăr i, acestea
având temat ici diverse, precum  biom eteor izație în mediile deşertice, geomorfologie
st ructural ǎ submarin ǎ ,  geom orfologie urban ǎ , geom orfologie m ontan ǎ şi
geom orfologie cost ier ǎ .

1 6 - 1 8  octom brie 2 0 2 0 :  organizarea Şcolii de Var ǎ Dendrogeomorfologie la
Baza de Pract ică a UBB de la Baru ( județul Hunedoara), organizatori fiind membrii
Laboratorului de Dendrocronologie (GeoDendroLab)  al Facult ǎ ții de Geografie,
Universitatea Babeș-Bolyai şi Grupul Tiner ilor  Geom orfologi - Asociația
Geom orfologilor din Rom ania (A.G.R.) . Part icipanții entuziaşti (tineri geomorfologi) din
cadrul universit ǎ ților  din Bucureşt i, Cluj -Napoca şi Tim işoara au avut  ocazia s ǎ se
fam iliar izeze cu m etodele şi tehnicile specifice dendrogeom orfologiei.

noiem brie-decem brie 2 0 2 0 :  finalizarea procedurilor de indexare a Revistei
de Geom orfologie în bazele de date DRJI , ERI H PLUS, EBSCO, DOAJ, Ulr ichsweb,
acceptarea t it lului pent ru indexarea în baza de date Scopus. Acest  lucru a dus la
cert ificarea Revistei ca Jurnal Open Access, la o creștere a vizibilității revistei, fapt
reflectat  de num ărul de vizualizăr i și accesări ale art icolelor din ult imul an, precum  și
la o creștere a interesului cont r ibutor ilor  st răini.

februarie- m art ie 2 0 2 1 : im plicarea în organizare și part iciparea m em brilor
A.G.R. la evenim entele din cadrul I nternat ional Geom orphology Week organizate sub
auspiciile I .A.G.
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