Proces verbal
al ședinței Biroului executiv al SGR, 29 ianuarie 2022
În ziua de 29 ianuarie 2022 s-a desfășurat ședința Biroului Executiv al SGR. Ordinea de zi a ședinței a
fost respectată, fiind discutată punct cu punct.

1. Organizarea Conferinței Naționale Anuale a SGR de la Focșani - 4-6 iunie 2022.
În vederea bunei desfășurări a Conferinței de la Focșani și pentru a înlătura eventualele incertitudini,
o parte din conducerea SGR (C.Iațu și C.Diaconescu) s-a deplasat la Focșani în noiembrie pentru a
discuta cu președintele Consiliului Județean Vrancea (Cătălin Toma) și primarul municipiului Focșani
(Cristi Misăilă). La discuțiile de principiu au fost prezenți și Alexandra Tătaru (viceprimar al
municipiului Focșani), Nicu Damian (primarul comunei Pufești), Ionel Cel-Mare - vicepreședintele
Consiliului Județean Vrancea, Elena Pătrunjel - inspector de geografie la ISJ Vrancea. Discuțiile au
fost de bun augur, autoritățile administrative oferind sprijinul total (deocamdată declarativ) pentru
organizarea Conferinței noastre. Răzvan Săcrieru a făcut demersurile necesare pentru includerea în
bugetul celor două instituții a susținerii manifestării noastre. În cadrul sedinței de birou executiv s-a
stabilit lansarea cât mai curând a primei circulare a Conferinței, urmand ca programul detaliat si
talonul de înscriere să fie incluse în următoarea informare.

2. Organizarea Congresului SGR de dare de seamă și alegeri . Calendarul pregătirii Congresului.
Având în vedere contextul pandemic s-a propus și Biroul executiv al SGR a aprobat ca între 1 și 31
octombrie 2022 să se desfășoare alegerile structurilor de conducere la nivel de filiale iar la nivel
național la o dată care va fi fixată ulterior în intervalul 1-30 noiembrie 2022.
Vor exista cerințe noi privind participarea delegaților Filialelor, privind achitarea cotizațiilor și
functionarea Filialelor SGR ca entități cu personalitate juridică.

3. Organizarea filialelor județene ale SGR.
Eterna problemă a personalității juridice a filialelor județene. A fost analizată situația actuală privind
statutul juridic al filialelor și s-a constatat că majoritatea județelor au personalitate juridică. Din
păcate, unele filiale au personalitate juridică dar nu se întâmplă nimic din diverse motive. Altele încă
nu au acest statut. Rugămintea Biroului Executiv este ca până la alegerile prezumate, toate filialele
județene să facă eforturi pentru a căpăta personalitate juridică. În funcție de statut și de numărul de
cotizanți, filialele vor trimite delegați la congres pentru alegeri, dar nu asta este problema. Problema
este de legalitate, pentru că o filială cu statut juridic poate cheltui legal cei 50% din cotizațiille
membrilor. Rugăm președinții de filiale sau înlocuitorii acestora, să facă un efort pentru a ieși din
acest impas care trenează de prea mult timp. Dl Diaconescu poate oferi consultanță privind procesul
de constituire a dosarului pentru a primi statutul juridic.
S-a discutat și problema celei mai mari filiale a SGR și anume cea a municipiului București preuniversitar, precum și a Filialei Cluj, care din motive diverse au avut o activitate redusă în ultimii 5

ani. Desigur, recunoaștem excelenta organizare de către cedle două filiale a Conferințelor Naționale
ale SGR din 2016 și 2018 și le mulțumim pe această cale dar dorim să deblocăm această situație care
trenează de ceva timp.
Biroul Executiv apelează la disponibilitatea doamnei prof. Cătălina Șerban, președinta Filialei
Preuniversitare și a domnului Ioan Aurel Irimuș, președintele Filialei Cluj, de a le redinamiza și salută
de pe acum această implicare atât de necesară Geografiei.

4. Situația publicațiilor SGR: TERRA și Buletinul SGR
Prin eforturi personale ale unor membri SGR și susținere instituțională, cele două publicații au apărut
aproape normal în 2021. Precizăm că BSGR a apărut după o pauză de 13 ani și sperăm să-l menținem
de acum normal ca publicație periodică. S-a propus lansarea unui apel la membrii noștri să trimită
propuneri de articole pentru a le putea insera în cele două publicații pentru a le putea asigura
peridiocitatea. Se fac demersurile necesare pentru a constitui un site dedicat BSGR cu toată arhiva
de numere disponibile încă de la înființare. Sperăm ca anul acesta să lansăm acest site al Buletinului,
unde să poată fi consultate toate numerele.
5. Rezoluție privind reluarea legăturilor cu Casa Regală și Administrația Prezidențială în vederea
pregătirii sărbătoririi a 150 de la înființarea SGR, cu participare internațională.
Având în vedere că în anul 2025 vom sărbători 150 de ani de la înființarea SGR, BEx a aprobat
reluarea legăturilor instituționale cu Casa Regală a României și instituția prezidențială în vederea
asigurării patronajului acestor instituții pentru celebrarea a 150 de ani, în clădirea Parlamentului
României. Cu această ocazie s-a stabilit și data manifestărilor prilejuite de cei 150 de ani: 14-16 iunie
2025. Deja există discuții în acest sens cu cele două instituții, ele urmând a fi materializate prin câte
un protocol.

6. Prezentarea situației financiare pentru anul 2021
Dl. Costin Diaconescu a prezentat situația fiscală a SGR pentru anul 2021. Soldul SGR la 31 decembrie
2021 era de 51.075,95 lei. Biroul Executiv a apreciat în mod deosebit și aduce mulțumiri filialelor din
județele Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, București – universitar, Călărași, Hunedoara, Iași, Neamț,
Prahova, Sibiu, Vaslui, Vrancea, pentru faptul că au făcut eforturi, mai mari sau mai mici, pentru a
strânge cotizația și au virat către contul SGR o parte din banii de cotizații din anul 2021. BEx roagă
încă o dată filialele care nu au virat cotizațiile pentru anul 2021 să o facă și în același timp să strângă
și cotizațiile pentru anul 2022. Este neplăcut să insistăm în fiecare an că trebuie plătite aceste
cotizații . Suma nu este mare și dorim să organizăm câteva acțiuni care să consolideze poziția SGR,
inclusiv prin amenajarea cu mobilier a unui sediu, fie el chiar și provizoriu, la sponsorizarea
Olimpiadei Naționale și a Concursului TERRA, ambele aprobate de M.E. si pentru organizarea cărora
SGR a intervenit în mod explicit. Singurele cheltuieli pe parcursul anului 2021 au fost cele legate de
comisioanele bancare. La o cifră estimată de 5000 de membri cu care tot ne lăudăm, dacă aceștia șiar plăti cotizația, ar intra în conturile SGR în fiecare an cel puțin 250.000 lei. Este o sumă la care nici
nu îndrăznim să visăm pentru că în realitate dacă intră în conturi 10.000 de lei într-un an este deja o
sărbătoare. Nu putem avea o societate puternică dacă din punct de vedere financiar suntem în voia
sorții. SGR nu a făcut cheltuieli nejustificate până acum, fiind finanțate doar premii la olimpiade.
Evident că și aceste premii ar putea fi mai mari dacă s-ar strânge cotizațiile în fiecare an. Am putea
oferi și burse, așa cum și Simion Mehedinți a primit bursă din partea SGR pentru a studia la Paris.

S-a discutat despre posibilitatea asimilării cotizației cu redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe salarii
sau pensii datorat statului prin intermediul formularului 230. S-a propus pregătirea de formulare din
partea SGR și a filialelor pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe salarii. Din suma încasată în
urma unei astfel de donații, filialele vor păstra 50% din aceasta suma, 50% fiind virați în contul
central al SGR.
7. Diverse.
Președintele SGR a făcut o scurtă prezentare a participării, în urma invitației primite, la Bicentenarul
Societății de Geografie din Franța, eveniment care s-a desfășurat în 13-14 decembrie 2021 la Paris.
SGR a fost una din cele 9 societăți invitate să ia cuvântul și regasiți mai jos un link unde puteți viziona
toate luările de cuvânt din prima zi iar în al doilea link manifestarea de la Marele Amfiteatru de la
Sorbona, unde au fost premiați și elevii de la Colegul Național A.T.Laurian din Botoșani pentru
câștigarea unui concurs inițiat de Société de Géographie « L’amour de la Géographie » - secțiunea
film.
Primul link din prima zi: https://socgeo.com/2022/01/27/bicentenaire-de-la-societe-de-geographieceremonie-du-mardi-14-decembre-2021/
Al doilea link din a doua zi: Retrouvez en vidéo l’ensemble de la cérémonie du 15 décembre du
Bicentenaire de la Société de Géographie – Société de Géographie (socgeo.com)
Participarea la Paris nu a fost susținută din fondurile SGR având în vedere că acestea sunt precare. Și
nici o deplasare de acest gen nu a folosit fondurile SGR (Polonia, Bulgaria, Italia).
Vă dorim in continuare o activitate fructuoasă, atât ca membri ai Societății de Geografie cât și ca
viitori membri.

