RAPORTUL FILIALEI IAȘI A S.G.R. PENTRU PERIOADA 2013-2017
PREZENTAT ÎN ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE
10 octombrie 2017

Filiala noastră și-a desfășurat activitatea în perioada 2013-2017 ca persoană juridică legal
constituită și recunoscută, ca structură asociativă non-profit de interes județean, înscrisă în
Registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Iași, nr. 60/A/13.05.2014 –
secțiunea I, Asociații. Filiala Iași a S.G.R. cuprinde membri geografi și simpatizanți din
învățământul preuniversitar, universitar, din cercetarea științifică și mediul privat.
S.G.R. Iași a devenit în mandatul nostru, 2013-2017, un organism viu din toate punctele
de vedere: acțional, principial, funcțional și legal. Pe durata celor 4 ani raportăm următoarele
realizări:
- intrarea în legalitate juridică, imagine și marketing funcțional local, național, internațional:
- implicarea în strângerea relațiilor cu geografii din Republica Moldova și Bucovina de Nord
(Ucraina), parteneriate cu direcțiile de învățământ, I.Ș.E. Chișinău, universități (Tiraspol, Cahul),
schimburi, donații de carte (IȘE, biblioteca Univ. Tiraspol) etc;
- revista proprie ”Repere geografice” cu apariții bianuale de 3 ani ( 400-450 pag./ an), cu o
redacție eficientă și voluntară;
- transparență publică prin publicarea anuală a raportului de activitate pe grupul specializat și în
revista proprie;
- participarea la activitățile organizate central (conferințe anuale, alte evenimente cum ar fi
acordarea unor diplome și distincții – Casa Regală, Președinție ș.a.)
- partener în organizarea Simpozionului internațional ”Present Environment & Sustanaible
Development”, la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași - Facultatea de Geografie-Geologie,
Departamentul de Geografie, de 3 ani și promovarea unei secțiuni de ”Didactica geografiei
mediului”, în cadrul acestuia;
- Editarea volum omagial ”Ion Bojoi” – cu un tiraj de 300 exemplare (2016), destinat donațiilor
și premierii elevilor la diferite concursuri școlare;
- Partener concursuri școlare geografice locale (”Gr. Cobâlcescu”), activități de promovare și
premierea elevilor;
- Donații de carte către biblioteci publice (C.C.D. Iași, Vaslui, Focșani ș.a.)
- parteneriate funcționale deosebite la nivel local, național și internațional;
- Proiecte sociale (2015-2017), la Țibana, Costuleni;
- Imagine și mass-media foarte bună ș.m.a.”
1. Activitatea științifică – participări la simpozioane, conferințe, work-shop-uri
Participări constante la manifestările științifice academice și din mediul preuniveristar
organizate la Iași, în care filiala noastră a fost co-organizator:
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Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, Universitatea ”Al. I.
Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie - Geologie, Departamentul de Geografie - colectivul de
mediu, coordonat de prof. univ. dr. Liviu Apostol. Aplicațiile practice ale simpozionului au fost
organizate în Republica Moldova (Soroca - Chișinău), Ucraina (Cernăuți – Storojineț) și
România (Ținutul Neamț), cu implicarea membrilor noștri.
Simpozionul internațional ”Factori și procese pedogenetice din zona temperată”
organizat de Colectivul de cercetare din Academia Română - Filiala Iași și Universitatea ”Al. I.
Cuza” – Facultatea de Geografie și Geologie (membru in comitetul de organizare prof. univ. dr.
Eugen Rusu alături de alți cercetători ieșeni).
Alte manifestări sub egida S.G.R. și a filialelor
Conferințele naționale ale S.G.R.: Tulcea (2014), Craiova (2015), Cluj Napoca (2016)
și București (2017), unde constant reprezentarea noastră a fost asigurată de prof. univ. dr. Eugen
Rusu – vicepreședinte, prof. Constantin Gheorghiță și prof. dr. Viorel Paraschiv. La diferite ediții
au mai participat: Asaftei Marlena Păpușa, Fiscutean Dorin și Mihaela, Boamfă Ionel, Todiraș
Alexandru Dan.
Simpozionul ”Ziua Pământului” de la Adjud, 2013-2017, prof. univ. dr. Rusu Eugen,
Apostol Liviu și Viorel Paraschiv, susținerea unor lucrări științifice în plen;
Simpozionul național de la Bicaz al Filialei Neamț a S.G.R. (2013 - 2017) cu participarea
profesorilor universitari Eugen Rusu, Ionel Muntele, Adrian Grozavu și a prof. dr. Viorel
Paraschiv, care au prezentat lucrări în plen și pe secțiuni.
Participarea la Simpozionul internațional ”Mediul și dezvoltarea durabilă” (2014, 2016)
de la Universitatea din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, susținerea și publicarea lucrărilor în
volumul conferinței prof. univ. dr. Liviu Apostol, Ionel Muntele și Adrian Grozavu, prof. dr.
Paraschiv V.;
Simpozion SGR Bârlad (2014-2017), participări Covăsnianu Adrian, Lilian Neacșu ș.a.
Simpozionul ”Euroregiunea Prutul de Sus” (2013-2017) – SGR Botoșani, participări:
Paraschiv Viorel, Albăstroiu Simona Elena, Papaghiuc Vasile ș.a.
Participarea la Lucrările simpozionului ”Dimitrie Cantemir” al Universității ”Al. I.
Cuza” (2013-2017) – foarte numeroase;
Participarea la Zilele ”Simion Mehedinți” (2013-2017) de la Focșani – Soveja, prof. univ.
dr. Apostol Liviu și Rusu Eugen, prof. dr. Paraschiv V.;
Participarea prof. dr. Viorel Paraschiv la Conferința internațională ”Tendințe actuale în
predarea și învățarea geografiei” de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca –
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Facultatea de Geografie (2013 - 2016)membru în comitetul științific al revistei conferinței.
2. Activitatea publicistică
Prin decizia redației revista ”Repere geografice” a apărut începând din 2014 bianual, cu
două numere/an, la termenele stabilite în martie și septembrie-decembrie. Cu o problematică
actuală și diversificată revista noastră este apreciată în mediul științific regional, național și
internațional fiind promovată și în mediul on-line; editor - coordonator Viorel Paraschiv;
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redacția: Simona-Elena Albăstroiu, Anca Iuliana Șipoteanu, Dănuț Emil Ipate, Daniel Răduianu
și Cristina Georgiana Voicu;
Realizarea volumului omagial dedicat memoriei prof. univ. dr. Ion Bojoi, realizat cu
fonduri proprii și donații (221 pag, ISBN), editor Viorel Paraschiv;
Constant au fost trimise articole pentru publicarea în revista SGR ”Terra” de către cadrele
universitare ieșene, profesorii din preuniversitar și doctoranzi. Amintim contribuțiile următorilor:
Larion Daniela, Ionel Boamfă, Grozavu Adrian, Iațu Cornel, Rusu Eugen, Paraschiv Viorel,
Coman Dana, Asaftei Marlena ș.a.
Articole științifice, metodice și cronici de evenimente sau participări în proiecte interne și
internaționale au fost publicate de membrii noștri în diverse reviste și periodice.
3. Activitatea educativă din școli, licee, colegii și mediul universitar. Impact comunitar
local și regional
S.G.R. Iași a fost implicată direct în organizarea Concursului județean ”Gr. Cobâlcescu”,
(2015-2017) la Colegiul Tehnic ”Gh. Mârzescu” din Iași (organizatori prof. Gheorghiță
Constantin și Amironesei Denisa) prin premierea participanților, mediatizare și organizarea
evenimentelor speciale și comemorative; Festivitatea de premiere a elevilor olimpici ieșeni
la geografie (sept. 2017)- Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași;
Participarea la Cercul pedagogic nr. 5 Pașcani și la Zilele Liceului Economic ”N. Iorga” a
conducerii filialei, alături de alți invitați (organizator prof. Mariana Botezatu, Crina
Elefteriu);
Coorganizatori la dezbaterea asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu desfășurată la
Filiala Iași a Academiei Române - 2016 (prof. dr. Viorel Paraschiv). Au participat prof.
Gheorghiță C-tin, Ipate Dănuț, Chifu Cecilia.
Evenimentul social de Crăciun din comuna Țibana (2015) și Costuleni (2016-2017):
donații, premierea unor elevi cu rezultate școlare deosebite etc.
4. Imagine – mass media
- Promovarea a principalelor activități și pe sit-ul central: www.geo-sgr.ro
- Funcționarea paginii de comunicare pe Facebook și a grupurilor specializate:
Publicații geografice, Manifestări științifice geografice și Revista Repere geografice;
- Adresa de comunicare poștă electronică: sgriasi@yahoo.ro
- Apariția recenziei despre revista ”Repere geografice” în reviste naționale și
internaționale RREG –UBB Cluj Napoca (2015), Geosib (2016);
- Participarea la emisiuni radio-tv educative și de răspândirea științei, cu participarea
membrilor filialei noastre la posturi locale tv și radio : Apostol Liviu, Paraschiv
Viorel, Ipate Emil-Dănuț ș.a.
- Impact în mass-media scrisă din județul Vrancea și națională (”Adevărul”) cu prilejul
participării la evenimente științifice, în media locală cum ar fi dezbaterea asupra
noilor programe școlare pentru gimnaziu unde SGR Iași a fost coorganizatorul
întâlnirii de la Filiala Iași a Academiei Române;

3

Încheierea unor protocoale de colaborare cu alte asociații profesionale, cum sunt cu
”Prorelis”, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău și cu Direcția de învățământ
raională Briceni din Republica Moldova.
5. Financiar
- Managementul financiar după cum urmează:
- Colectarea cotizațiilor este o deficitară;
- Cheltuieli curente: imagine și publicații (volum omagial Ion Bojoi și revista proprie
(doar parțial)! Amintim că revista nu se poate autofinanța fiind oferită gratuit ca
formă de protocol și de imagine a filialei.
- Susținerea financiară a S.G.R. București cu donația 2% din partea cadrelor didactice
universitare de la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași.
- Notă: Participarea membrilor echipei de conducere la evenimentele geografice s-a
făcut pe baza resurselor proprii și nu s-a făcut nici un decont la SGR Iași.
6. Alte activități ale membrilor: cercurile pedagogice din preuniversitar, aplicații practice
de teren, excursii
- aplicația practică anuală a S.G.R. Iași și a Cercului pedagogic nr. 2 al profesorilor din
licee și colegii tehnologice și agricole desfășurată în Republica Moldova pe trasee de
două zile (2013-2017,organizator Paraschiv V.). Aplicațiile a fost organizată și în
parteneriat cu Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași și a urmărit prevederile din
protocoalele de colaborare încheiate cu Liceul Teoretic Petrunea-Glodeni, Direcția
Învățământ - Tineret - Sport a raionului Briceni, Institutul de Științe ale Educației din
Chișinău, Universitatea ”B. P. Hașdeu” Cahul și a unor prieteni-geografi basarabeni,
prilej cu care s-au făcut donații de carte școlară;
- Prezența cu statut de invitați la cercuri pedagogice a membrilor echipei de conducere
a filialei: prof. univ. dr. E. Rusu, Adrian Grozavu, Liviu Apostol și Gh. Romanescu,
prof. Mihaela Lesenciuc, V. Paraschiv, C. Gheorghiță, la Pașcani, Tg Frumos, Iași…
- Donații de carte către Biblioteca Facultății de Geografie - Geologie a Universității
”Al. I. Cuza” Iași și Universității de Vest din Timișoara (Facultatea de ChimieBiologie-Geografie), Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca – prof. Paraschiv V;
- Tabăra elevilor - olimpici organizată la Stațiunea de cercetare și practică studențească
” Ion Gugiuman” din Rarău – Universitatea ”Al. I. Cuza” (2013-2014 - Lesenciuc
Dan, Lesenciuc Mihaela), cu participarea elevilor din diverse județe. Ca profesori
însoțitori au participat Paraschiv V. și Coman Dana.
- Participarea prof. Paraschiv Viorel și absolventului Grapă-Vârlan Dumitru Daniel la
expediția NordKap 2016, organizată de Universitatea ”Babeș-Bolyai”, din Cluj
Napoca (prof. univ. dr. Vasile Surd).
-

Întocmit,
Viorel Paraschiv
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