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În intervalul septembrie 2019- septembrie 2020, conducerea SPR a fost asigurată de  

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

fost reprezentat ȋn acest mandat prin: Iuliana Lazăr Președinte SPR, Viorel Ionesi vice-

preşedinte sucursala SPR Iaşi, Cristian Victor Mircescu vice-preşedinte sucursala SPR Cluj, 

George Pleș trezorier, Alina Floroiu secretar, Sergiu Loghin secretar. 

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt principalele activităţi ale CD al SPR ȋn 

mandatul 2019-2020. 

În intervalul 19-21 septembrie 2019 a avut loc cea de-a 12-a ediție a Simpozionului 

Român de Paleontologie, o manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, organizată de 

colegii de la Sucursala SPR Cluj. A fost o ediție aniversară a Simpozionului SPR dedicată 

ȋmplinirii a 100 de ani de învățământ românesc la Cluj-Napoca. 

În cadrul acestui simpozion s-a desfăşurat Adunarea Generală a SPR, ocazie cu care a 

fost ales un nou Consiliu Director al SPR şi au fost votate modificări ale Statutului SPR.  Așa 

cum s-a hotărât la Adunarea Generală a SPR din 2019, am întocmit toată documentația 

necesară pentru modificarea actelor constitutive a SPR,  respectiv modificarea 

componenței Consiliului Director și  modificarea statutului asociației, care a fost actualizat şi 

atestat prin biroul de avocatură al D-nei Avocat Benea Liana Mariana şi apoi prin 

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR.12602/CC/2019din 28 octombrie 2019,  a judecătoriei din 

Cluj-Napoca. Precizăm faptul că legătura cu D-na Avocat Benea și finalizarea dosarului care 

a fost depus la judecatorie a fost realizată de către  Cristian Victor Mircescu.  

Au urmat apoi discuții cu reprezentantii Băncii Transilvania (Banca la care SPR are 

contul), atât la București cât și la Cluj, ȋn urma cărora BT a prelungit mandatul Trezorierului 

George Pleş, strict pe o perioadă de un an de la legalizarea actelor precedentei Adunări 

generale, având ȋn vedere legislaţia actuală (OG 26/2000 și modificările şi completările 

ulterioare) conform căreia „Adunarea generală se întruneşte cel puţin o data pe an şi are 

drept de control permanent asupra organelor de conducere.”  

  

 



 

Societatea Paleontologilor din România 

Str. M. Kogalniceanu nr. 1, 400084, Cluj 

Documentele de pe site-ul SPR au fost actualizate, iar spaţiul de gazduire al site-ului a 

fost cumpărat ȋn continuare de la aceeaşi  firmă specializată pentru care ȋn 2019 am plătit o 

taxa de 580 lei (pe an) din fondurile SPR. 

Am continuat editarea şi publicarea pe site-ul SPR a Buletinului Informativ al SPR 

pentru anul 2019, 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 Buletinul Informativ. 

Au fost publicate câte două numere ale revistei Acta Palaeontologica Romanie ȋn 

sistem peer review ȋn anul 2019 şi alte două numere ȋn anul 2020 .În acest sens am avut o 

colaborare eficientă cu toţi membrii board-ului editorial al SPR. 

Am continuat colaborarea cu baza de date EBSCO, astfel ȋncât revista noastră este 

diseminată ȋn continuare şi prin această bază de date. 

Am plătit ȋn continuare taxa de membru CROSSREF (275 USD) astfel încât 

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

în evaluarea revistei în sistemul Clarivate Analitics. 

Începând din anul 2019 documentația (GDPR) de conformare a politicii SPR privind 

confidentialitatea datelor personale şi procedurile aferente acestora este publică pe site-ul 

SPR,  unde toți membrii SPR sunt informați cu privire la politica SPR de confidențialitate a 

datelor cu caracter personal pe care SPR le prelucrează. Reamintim cu acestă ocazie faptul că 

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

membrii SPR să semneze o cerere de adeziune la SPR, care reprezintă un  „contract” prin 

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

iar SPR „prelucrează” diverse datele personale ale membrilor. În această cerere de adeziune  

se află un paragraf prin care persoana care devine membru SPR ȋşi dă consimțământul pentru 

prelucrarea datelor personale de către SPR conform „politicii de confidențialitate a SPR”. 

Prin urmare, ȋn cazul ȋn care nu aţi semnat ȋncă o cerere de adeziune la SPR, formularul 

se găseşte pe site, vă rugăm să-l printaţi, să-l semnaţi şi să trimiteţi documentul scanat 

secretarilor SPR. 
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În anul 2020 au fost pregătite toate documentele necesare pe baza cărora a fost  

realizat bilanțului contabil al SPR pentru anul 2019, prin semnarea unu contract cu o firmă de 

contablitate specializată, contra valorii de 900 lei. Din documentaţia bilanţului contabil pe 

anul 2019 şi din extrasele de cont de la Banca Transilvania, rezultă că ȋn anul 2019 SPR 

a avut un excedent de 3.509,66 lei, iar la sfârşitul lunii August 2020, lichidităţile 

existente ȋn contul SPR erau de 22 357,17 lei. 

În anul 2020, din cei 92 de membrii ai SPR, au depus 3,5% din impozitul pe venitul 

din anul 2019 către SPR: 5 membri din București plus 2 persoane care nu sunt membrii SPR, 

7 membri din Cluj , 5 membri din Iași plus 8 persoane care nu sunt membrii SPR. 

Cotizaţiile pe anul 2020 in valoare de 2945 lei (1465 lei Bucuresti + 880 lei Iasi + 

600 lei Cluj) au fost plătite de majoritatea membrilor SPR şi depuse ȋn contul SPR.  

 

Aceste ativităţi au fost realizate de către toți membrii Consilului Director al SPR. 

 

 

 

 

Data 16 Septembrie 2020  Președinte SPR Prof. Dr. Iuliana Lazăr 

     Vice-președinte SPR Conf. Dr. Viorel Ionesi 

Vice-președinte SPR Dr. Cristian Victor Mircescu 

 

 

 


