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Raport de activitate al conducerii Societății Paleontologilor din România  

în intervalul 2017-2019 

 

In intervalul 2017-2019, conducerea SPR a fost asigurată de  Consiliul Director al 

SPR în colaborare cu Comisia de Cenzori. Consiliul Director al SPR  a fost reprezentat in 

acest mandat prin: Iuliana Lazăr Președinte SPR, Liana Săsăran vice-preşedinte sucursala 

SPR Cluj, Viorel Ionesi vice-preşedinte sucursala SPR Iasi, George Pleș trezorier, Mihaela 

Grădinaru secretar, Sergiu Loghin secretar. 

In cele ce urmeaza voi prezenta pe scurt principalele activitati ale CD al SPR in 

mandatul 2017-2019. 

In anul 2017 am oganizat la București cel de al 11-lea Simpozion Român de 

Paleontologie împreuna cu colegii din cadrul Departamentului de Geologi si cu susținerea 

conducerii FGG, cu susținerea financiară a ICUB, a centrului Geomedia, a firmei e-ON si in 

colaborare cu IGR.  Acest simpozion a fost cel de al patrulea Simpozion SPR organizat la 

Universitatea din București, după cele din 1997, 2005 și 2011. A fost o ediție aniversară a 

Simpozionului care a avut loc la 20 de ani de la prima ediție a acestei manifestări științifice, 

în anul 1997. 

 

După Adunarea Generală a SPR din 2017 care s-a desfășurat la București cu ocazia 

Simpozionului SPR, am întocmit toată documentația necesară pentru reintrarea în legalitate a 

SPR după 11 ani.  Astfel în data de 9 noimebrie 2017, prin INCHEIERE CIVILA 

NR.13224/CC/2017 a judecătoriei din Cluj-Napoca a fost admisă cererea formulata de 

SPR pentru modificarea actelor constitutive a SPR, in sensul că în urma Adunării 

Generale a SPR din 27 Septembrie 2017 s-a votat  modificarea componenței Consiliului 

Director și  modificarea statutului asociației care a fost actualizat si atestat prin biroul de 

avocatură al Dnei Avocat Benea Liana Mariana. Trebuie sa precizez faptul că legătura cu 

Dna Avocat Benea și finalizarea dosarului care a fost depus la judecatorie a fost realizată de 

către colega noastra Liana Săsăran.  

 

Au urmat apoi mai multe vizite si discuții cu reprezentantii Băncii Transilvania 

(Banca la care SPR are contul), atât la București cât și la Cluj, iar după câteva luni, cei de la 
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BT au înțeles ca trebuie să accepte schimbarea trezorierului SPR. Dar acest lucru a fost 

posibil numai de ce Președintele SPR ca reprezentat legal, s-a prezentat la sediul BT din Cluj.  

 

Am realizat un nou site al SPR care acum este mai aproape de standardele actuale. Pe 

site se afla informatii actualizate cu privire la activitatea asociatiei SPR. Realizarea site-ului a 

fost platita din fonduri personale, iar spatiul de gazduire al site-ului a fost cumparat de la o 

firmă specializată pentru care plătim o taxa de 750 lei pe an din fondurile SPR. 

 

Am facut publice pe site-ul SPR documentația necesară și procedura de acordare a 

premiilor SPR astfel încât pentru Adunarea Generală pe tara de la Cluj  (Septembrie 2019) 

avem deja  patru candidaturi pentru premiile SPR. Colegul nostru Sergiu Loghin s-a ocupat 

de documentațiile trimise de candidati și de obținerea evaluarilor realizate de referenții de 

specialitate pentru premiile SPR. Multumim pe aceasta cale colegilor care au acceptat să 

analizeze documentele trimise și să realizeze referatele de evaluare a candidaturilor depuse.  

 

Colegul nostru Ștefan Vasile a realizat o pagina de Facebook a SPR care a fost 

actualizată atâta vreme cat am avut materiale trimise de cațiva colegi. Apoi … nimic….!  

 

Am continuat editarea si publicarea pe site-ul SPR a Buletinelor Informative ale SPR 

(2017, 2018) care reflectă activitatea de cercetare științifică, activitățile didactice și de 

promovare ale domeniului paleontologiei și geologiei în general. Mulțumim pe această cale 

membrilor SPR care au dorit să împărtășeasca cu noi realizările lor profesioanle, trimițându-

ne materiale deosebite pentru Buletinele Informative ale SPR. 

 

Am continuat publicarea a doua numere pe an ale revistei Acta Palaeontologica 

Romanie in sistem peer review. In acest sens am avut o colaborare stransa si eficientă cu toti 

membrii board-ului editorial al SPR. 

 

Am semnat un contract de colaborare cu baza de date EBSCO, astfel incat acum 

revista nostra este diseminata si prin aceasta baza de date. 
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Am devenit membrii CROSSREF astfel încât începând din acest an toate articolele 

publicate în ActaPalRom au numar DOI, fapt care reprezintă o cerință obligatorie  în 

evaluarea revistei în sistemul Clarivate Analitics. 

 

A fost realizată de către colegii din Cluj, documentația necesară pentru introducerea 

SPR in registrul ANAF al unităților/entităților de cult pentru care se acorda deduceri 

fiscale, astfel  incat sa putem obtine sponsorizări  si de la firme private. 

 

A fost realizată în colaborare cu o firmă specializată documentatia (GDPR) de 

pregatire si conformare a politicii SPR privind confidentialitatea datelor personale 

si procedurile aferente acestora. Temeiul juridic al prelucrǎrilor de date cu caracter personal: 

Ordonanţă nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si Regulamentul 

Uniunii Europene 679/2016.  

Documentatia este publică pe site-ul SPR,  unde toți membrii SPR sunt informati cu privire la 

politica SPR de confidențialitate a datelor cu carcter personal pe care SPR le prelucrează. 

In urma procedurilor de pregatire a documentatiei GDPR a rezultat obigativitatea ca toți 

membrii SPR să semneze o cerere de adeziune la SPR, care reprezinta un  “contract” prin 

care o persoană devine membru SPR. In virtutea acestui contract, membrii plătesc cotizațiile 

iar SPR “prelucrează” diverse datele personale ale membrilor. In această cerere de adeziune  

am adaugat un paragraf prin care persoana care devine membru SPR isi dă consimțământul 

pentru prelucrarea datelor personale de către SPR conform “politicii de confidențialitate a 

SPR” care se află postată pe site. 

  

In fiecare an au fost pregatite toate documentele necesare pe baza carora a fost  

realizat bilanțului contabil al SPR, prin semnarea unu contract cu o firma de contablitate 

specializată.  

In anul 2018, din cei 93 de membrii ai SPR au depus 2% dim impozitul pe venit catre 

SPR: 

- 3 membri din Bucuresti (in valoare de 1349lei) 

- 5 membri din Cluj (in valoare de 1823 lei) 
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-  4 membri plus 2 persoane care nu sunt membrii SPR din Iasi (in valoare de 1287 

lei). 

 

Pentru informarea dumneavoastră doresc sa precizez faptul ca asociația noastră poate 

funcționa la parametrii impuși de legislația actuală pentru ONG-uri, cu cheltuieli susținute 

din cotizațiile membrilor, depunerile de 2% din impozitul pe venit și din sponsorizări. 

Sponsorizările pe care le-am obtinut au fost utilizate pentru organizarea Simpozionului SPR 

din 2017 si 2019 si pentru printarea volumelor Acta Palaeontologica Romaniae.  

 

Pentru a avea o imagine generală asupra cheltuielilor anuale ale SPR va prezint 

sumele pe care le avem de platit in fiecare an: 

(1) - printare doua numere ActaPalRom pe an 100 (in jur de 60 pg) +100 buc (in jur de 60 pg) 

/  aprox. 3000 lei 

(2) - taxa Crossref: 275$ + 10-15$ in functie de cate articole vom avea pe fiecare numar + 

comisioane bancare aprox. 320$ x 4,3 = 1376 lei 

(3) - taxa spatiu de gazduire al noului site care include si site-ul ActaPalRom 570 lei 

(4) - comision pentru realizarea bilantului contabil anual 785 lei 

(5) - si o data la doi ani comision avocat pentru legalizarea noilor alegeri SPR la judecatorie 

aprox/. 500 lei 

___________________________________________________________________________ 

TOTAL (1) +(2)+(3)+(4) = 5731 lei +(5) = 6231 lei  
 

Din documentatia atasata bilantului contabil pe anul trecut si din extrasele de cont de la 

BT rezulta ca aceste sume se pot acoperi la limita astfel: 3130 lei din cotizatiile anuale 

ale membrilor SPR + 5463 lei din depunerile de 2%,  asta in cazul in care putinii 

membrii care depun 2% pentru SPR vor face asta in continuare. 

 

 

Toate aceste fapte au fost realizate cu mult efort, energie și timp dedicat asociației 

noastre de către toți membrii Consilului Director. 

 

Data 20 Septembrie 2019  Președinte SPR Prof. Dr. Iuliana Lazăr 

     Vice-președinte SPR Dr. Liana Săsăran  

     Vice-președinte SPR Conf. Dr. Viorel Ionesi 

 

 


