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Comunicat
Privind ședința Biroului Executiv al Societății de Geografie din România, din data de 02.02.2013
Ședința s-a desfășurat la Institutul de Geografie al Academiei Române, la invitația domnului
academician Dan Bălteanu, directorul institutului. La această ședință au fost prezenți 10 din cei 11
membri ai Biroului Executiv și au participat ca invitați domnii prof. univ. dr. Pompei Cocean, prof. univ.
dr. Sigismund Duma, prof. dr. Octavian Mândruț și doamna cercetător dr. Monica Dumitrașcu, director
adjunct al Institutului de Geografie al Academiei Române.
La ședință s-au hotărât următoarele:
1. Bex aprobă Programul de activități anual, în conformitate cu tabelul afișat pe site-ul SGR,
www.geo-sgr.ro, cu mențiunea că acesta urmează să fie completat până pe 30 martie 2013, prin înscrierea
on-line a activităților, de către filiale;
2. Bex aprobă Programul Conferinței Naționale SGR din 24-26 mai 2013, care va avea loc la
Timișoara, așa cum a fost propus de domnul conf. univ. dr. Constantin Vert, responsabil organizatoric din
partea filialei SGR Timiș. Bex mulțumește domnului Vert și filialei SGR Timiș pentru implicarea deosebită
în organizarea evenimentului. De asemenea, s-au aprobat comunicările în plen, care vor fi menționate în
programul manifestării, ca și comunicările pe secțiuni. Înscrierile și plata taxelor vor continua, pe site-ul
www.sgrtimis.ro, până joi 28 martie 2013, ora 12,00. După acest termen locurile celor care s-au înscris
dar nu au plătit aplicația în Ungaria vor fi redistribuite.
3. Bex a stabilit sumarul revistei TERRA, care va fi lansată la Conferința Națională, astfel:
- comunicările susținute de domnii Dan Bălteanu, Constantin Ungureanu, Pompei Cocean și Mihai
Ielenicz, prezentate la sesiunea comemorativă Simion Mehedinți desfășurată la Academia Română, în
luna decembrie a anului 2012;
- discursul de recepție de la Academia Română susținut de academicianul Simion Mehedinți, în
anul 1920;
- articole științifice curente, note și recenzii; în acest sens, se solicită materiale de la membrii SGR,
pe adresa de e-mail geografie@geo-sgr.ro.
4. La Conferința Națională de la Timișoara se vor acorda diplome și distincții pentru activitățile
filialelor și membrilor care s-au remarcat în perioada dintre Conferințe. Acestea se vor acorda la propunerea
filialelor (termenul final fiind 15 aprilie 2013) și vor fi avizate de Bex până pe 30 aprilie 2013.
5. Bex convoacă Congresul de dare de seamă și alegeri care se va desfășura la Brașov, în ziua de
sâmbătă 26 octombrie 2013, în sala de festivități a liceului Andrei Șaguna. În acest sens, Bex hotărăște ca
adunările de dare de seamă și alegerile de la nivel de filiale, precum și alegerea delegaților la Congres se
vor desfășura în perioada 01-20 septembrie 2013.
- Până la data Congresului, filialele vor achita cotizațiile pe anul 2013 și, după caz, cotizațiile restante
din anii 2012 și 2011. Procedurile de alegeri se vor desfășura strict în conformitate cu Statutul SGR, afișat
pe site-ul www.geo-sgr.ro.
- Cu prilejul Congresului se va lansa un număr nou din Buletinul SGR.
- Pentru strângerea și coroborarea propunerilor făcute de filiale sau de membrii simpli SGR
privind eventualele modificări de statut, care se vor aproba la Congres, se numește responsabil domnul
prof. univ. dr. Silviu Neguț, care poate fi contactat la numărul de telefon 0722.511.802, sau pe e-mail, la
silviu.negut@gmail.com.
- Bex cere insistent filialelor SGR să obțină statutul legal, prin înregistrare la Judecătorie.
Documentele necesare se află la rubrica „Statut“ de pe site-ul www.geo-sgr.ro.

6. Bex aprobă începerea demersurilor oficiale pentru ca SGR să capete statutul de ONG de utilitate
publică, numind pe domnul secretar general dr. Costin Diaconescu să întreprindă formalitățile necesare,
în numele societății.
7. Bex aprobă ca domnii Silviu Neguț, Pompei Cocean și Eugen Rusu să prezinte la Conferința
Națională și la Congres informări despre relațiile științifice internaționale ale Comitetului Național de
Geografie și ale Societății de Geografie din România.
8. Bex a luat la cunoștință și va sprijini Olimpiadele și Concursurile Naționale și Internaționale
ale elevilor din anul 2013, conform calendarului comunicat de doamna prof. dr. Steluța Dan, inspector
general MEN și vicepreședinte SGR; acestea sunt afișate pe www.geo-sgr.ro;
9. Bex recomandă și sprijină logistic, conform statutului SGR, organizarea de filiale proprii SGR
în Facultățile de Geografie din București, Cluj-Napoca și Iași, pentru creșterea contribuției activității
științifice a cadrelor universitare în dezvoltarea geografiei românești.
10. Bex a stabilit măsuri curente, organizatorice, în legătură cu organizarea și desfășurarea celor
două mari evenimente geografice ale anului 2013, Conferința Națională și Congresul. În măsura în care
acestea sunt de interes public, vor fi comunicate membrilor în mod periodic, prin e-mail. În acest sens,
secretarul general va solicita filialelor să actualizeze și să comunice adresele electronice actualizate ale
membrilor SGR.
11. Bex aprobă decernarea titlului GEOGRAFUL ANULUI, conform statutului. Titlul se va acorda
unui tânăr geograf cu vârsta de până la 35 ani împliniți în anul 2013, pentru o lucrare științifică editată
în 2012. Regulamentul, comisia de acordare a titlului și valoarea premiului vor fi comunicate până pe 26
mai 2013. Titlul se va decerna pe 26 octombrie, la Congresul SGR de la Brașov.
12. Bex reiterează că România este membru cu drepturi depline al Uniunii Internaționale de
Geografie – IGU/UIG (www.igu-online.org) prin Comitetul Național de Geografie de pe lângă Academia
Română. În acest an, între 4-9 august, se organizează Conferința Regională IGU/UIG la Kyoto, Japonia
(www.igu-kyoto2013.org). Tot aici, la Kyoto, se va organiza și Olimpiada Internațională de Geografie,
între 30 iulie și 7 august. Astfel, festivitatea de premiere a elevilor olimpici se va desfășura în deschiderea
Conferinței Regionale.
13. Comiterul Naţional de Geografie, aprobat în sedinţa Prezidiului Academiei Române din de
cembrie 2012 are următoarea componenţă: Acad. Dan Bălteanu – Preşedinte, Prof. dr. Alexandru
Ungureanu - m.c. al Academiei Române, Vicepreşedinte, Dr. Monica Dumitraşcu – Secretar general,
Institutul de Geografie al Academiei Române, Prof. dr. Pompei Cocean – Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj‑Napoca, Prof. dr. Mihai Ielenicz – Societatea de Geografie, Prof. dr. Silviu Neguţ – A.S.E. Bucureşti,
Prof. dr. Ioan Ianoş – Universitatea din Bucureşti, Prof. dr. Cornel Iaţu – Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi,
Prof. dr. Alexandru Ilieş – Universitatea din Oradea, Conf. dr. Laura Comănescu – Universitatea din Bucu
reşti, Prof. dr. Dan Petrea – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Prof. dr. Nicolae Popa – Universitatea
de Vest, Timişoara, Conf. dr. Adrian Grozavu – Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi.
14. Bex comunică faptul că Societatea de Geografie din România – SGR este membru cu drepturi
depline al Asociației Societăților Europene de Geografie – EUGEO. În acest an urmează să se desfășoare
Congresul EUGEO la Roma, între 5-7 septembrie (www.eugeo2013.com).
Informații suplimentare și înscrieri pentru a primi informații prin e-mail despre activitățile EUGEO
sunt asigurate gratuit fiecărui membru SGR, accesând site-ul www.eugeo.org.
Președinte,
Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz
tel. 0744.901.788
e-mail: gabiiov@yahoo.com

Secretar general,
Dr. Costin Diaconescu
tel. 0722.55.99.01
e-mail: costin.diaconescu@cdpress.ro

