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În anul 2016 filiala noastră și-a desfășurat activitatea 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.  

1. Activitatea științifică – participări la simpozioane, conferințe, work-shop-uri 

În calendarul anual de pe situl S.G.R. (www.geo-sgr.ro) au fost cuprinse următoarele 

manifestări științifice organizate la Iași, în care filiala noastră a fost co-organizator: 

- Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, ediția a XI-a, 

Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie - Geologie, Departamentul de 

Geografie - colectivul de mediu, coordonat de prof. univ. dr. Liviu Apostol,  s-a desfășurat în 

perioada  3-5 iunie 2016. Secțiunea  ”Educație pentru mediu” la care au participat profesori și 

cercetători din  România, Franța, Albania și Republica Moldova moderată de prof. univ. dr. 

Eugen Rusu și prof. dr. Paraschiv V., membri ai echipei de organizare a simpozionului. Aplicația 

practică a simpozionului a fost în Republica Moldova (Soroca). 

- 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, care s-a desfășurat în septembrie 2016 (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 

- Conferința națională a S.G.R., Cluj Napoca, 18-21 iunie 2016, organizată de Filiala SGR 

Alma Mater Napocensis și de cea din preuniversitar. Delegația noastră a cuprins 3 membri după 

cum urmează:  prof. univ. dr. Eugen Rusu – vicepreședinte, prof. Constantin Gheorghiță și prof. 

dr. Viorel Paraschiv, toți cu lucrări prezentate în secțiunile conferinței, moderatori de secțiuni. 

Aplicațiile practice de teren au vizat obiective din jud. Cluj (Munții Apuseni și Câmpia 

Transilvaniei) 

- Participarea la Simpozionul ”Ziua Pământului”,  Adjud, 21-22 aprilie 2016, a prof. univ. 

dr. Rusu Eugen și Apostol Liviu și susținerea unor lucrări științifice în plen;  
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- Simpozionul național de la Bicaz, ed. a XXII-a, al Filialei Neamț a S.G.R. (14 mai 2016) 

cu participarea profesorilor universitari Eugen Rusu, Ionel Muntele, Adrian Grozavu și a prof. 

Viorel Paraschiv, care au prezentat lucrări în plen și pe secțiuni. 

- Participarea la Simpozionul internațional ”Mediul și dezvoltarea durabilă” (6-8 oct. 

2016) de la Universitatea din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, susținerea lucrărilor și publicarea 

lucrărilor  în volumul conferinței, prof. univ. dr. Liviu Apostol și Adrian Grozavu și prof. dr. 

Paraschiv V.;  

- Participarea la Lucrările simpozionului ”Dimitrie Cantemir” al Universității ”Al. I. 

Cuza”, cei mai mulți profesorii din preuniversitar fiind reuniți la cele două secțiuni de didactică 

(moderator prof. dr. Lesenciuc Mihaela) unde s-au susținut un număr de 22 lucrări. Lucrări 

științifice pe celelalte secțiuni au prezentat majoritatea membrilor din mediul universitar, dar și 

profesori din preuniversitar (21-23 oct. 2016); 

- Participarea prof. dr. Viorel Paraschiv la Zilele ”Simion Mehedinți” ed. XXVI (22-23 oct. 

2016), la Soveja. Susținerea unei comunicări despre impactul antropic asupra pădurii și măsurile 

urgente de reducere a tăierilor ilegale, participarea la pomenirea academicianului Mehedinți. 

- 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 (5-6 noiembrie 2016).  

2. Activitatea publicistică 

- Revista ”Repere geografice” a apărut în 2016, bianual, cu numerele 11(1) și 11(2), la 

termenele stabilite în martie și septembrie-decembrie. Cu o problematică actuală și diversificată 

revista noastră este apreciată în mediul științific fiind promovată și în mediul on-line; editor - 

coordonator Viorel  Paraschiv; redacția: Simona Albăstroiu, Anca Iuliana Șipoteanu, Dănuț Emil 

Ipate și Daniel Răduianu; 

- Realizarea volumului omagial dedicat memoriei prof. univ. dr. Ion Bojoi, realizat cu 

fonduri proprii și donații (221 pag, ISBN), editor Viorel Paraschiv; 

- Nu s-a reușit tipărirea tezei de dr. a profesorului Ion Bojoi, s-au făcut demersuri pe lângă 

decanatul facultății pentru găsirea unei soluții urgente în vederea editării lucrării; 

- Publicarea unor evocări în revista SGR ”Terra” nr. 1-2/2016 de către cadrele universitare 

ieșene pentru profesorii aniversați în acest an: Alexandru și Irina Ungureanu, Ioan Stănescu și 

Vasile Nimigeanu. 

- 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 

- S.G.R. Iași a fost implicată direct în organizarea Concursului județean ”Gr. Cobâlcescu”, 

desfășurat în 27 febr. 2016 la Colegiul Tehnic ”Gh. Mârzescu” din Iași (organizatori prof. 

Gheorghiță Constantin și Amironesei Denisa, vicepreședinte prof. Asaftei Marlena Păpușa, 

comisia de corectare prof. Stratulat Liliana), prin sponsorizarea premierii elevilor cu 

volumul omagial dedicat memoriei prof. univ. dr. Ion Bojoi și organizarea unui moment de 



evocare a operei științifice a profesorului Ion Bojoi, inclusiv invitarea familiei (V. 

Paraschiv) ; 

- 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); 

- Coorganizatori la dezbaterea asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu desfășurată la 

Filiala Iași a Academiei Române (prof. Viorel Paraschiv) 

- Ne propunem creșterea numărului membrilor din rândul studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor. Invitarea acestora la activitățile noastre și încurajarea lor să publice articole 

în revista Repere geografice. 

4. Imagine – mass media 

- Marti 15 noiembrie 2016 a avut loc la Palatul Cotroceni festivitatea de conferire de 

către Președintele României, Klaus Iohannis, a ordinului MERITUL CULTURAL IN 

GRAD DE COMANDOR Societății de Geografie din Romania. Din partea Filialei 

Iași a SGR au participat prof. univ dr. Eugen Rusu și prof. univ. dr. Corneliu Iațu.  

- Promovarea a 3 activități, pentru acest an, pe sit-ul 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 revista Geosib, 2016; 

- Participarea la emisiuni 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 (prof. Viorel Paraschiv) –sau locală cum ar fi 

dezbaterea asupra noilor programe școlare pentru gimnaziu (febr. - martie), unde 

SGR Iași a fost coorganizatorul întâlnirii de la Filiala Iași a Academiei Române; 

- Încheierea unor protocoale de colaborare cu alte asociații profesionale, cum este cel 

cu ”Prorelis” și cu Direcția de învățământ raională Briceni din Republica Moldova. 

- Nu am reușit realizarea site-ului propriu din cauza lipsei resurselor financiare și 

umane specializate, care să se angajeze față de acest proiect care stagnează… 

5. Financiar  

- Contul bancar RO19BRDE240SV55128562400 – BRD-GSG Iași 

- Managementul financiar după cum urmează: 

- 1. Cheltuieli curente: volum omagial Ion Bojoi, revistă (doar parțial)! Amintim că 

revista nu se poate autofinanța, majoritatea lor se oferă gratuit ca formă de protocol și 

imagine a filialei. 

- 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 
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- aplicația practică anuală a SGR Iași și a Cercului pedagogic nr. 2, al profesorilor din 

licee și colegii tehnologice și agricole, desfășurată în Republica Moldova pe un traseu 

de două zile: Briceni-Soroca- Bălți (organizator Paraschiv V. ) – 11-12 iunie 2016. 

Aplicația a fost organizată împreună cu Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași 

și a urmărit prevederile din protocolul de colaborare cu Direcția Învățământ-Tineret- 

Sport a raionului Briceni, unde s-a făcut o donație de carte școlară; 

- Prezența cu statut de invitat la cercuri pedagogice a membrilor echipei de conducere a 

filialei (prof. univ. dr. E. Rusu și Gh. Romanescu, prof. Mihaela Lesenciuc, V. 

Paraschiv, C. Gheorghiță) la Pașcani  

- Donație de carte științifică și reviste la biblioteca C.C.D. Vaslui din partea prof. dr. 

Paraschiv V.; 

- Donații de carte către Biblioteca Facultății de Geografie - Geologie a Universității 

”Al. I. Cuza” Iași și Universității de Vest din Timișoara (Facultatea de Chimie-

Biologie-Geografie) – prof. Paraschiv V;  

- Stabilirea unor contacte cu profesori din liceele raioanele Ungheni și Briceni – 

Republica Moldova în vederea promovării și informării acestora despre activitățile 

noastre (prof. Paraschiv V.); 

- Participarea prof. Paraschiv Viorel și a absolventului Grapă Daniel la expediția 

NordKap 2016, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


