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Raport de activitate al conducerii Societății Paleontologilor din România
sucursala Bucureşti în intervalul septembrie 2020- noiembrie 2021
Ȋn intervalul septembrie 2020 - noiembrie 2021 conducerea SPR a fost reprezentată
prin Prof. Dr. Iuliana Lazăr, Președinte al SPR pe țară, Vicepreşdinte sucursala Bucureşti,
Conf. Dr. Viorel Ionesi, Vicepreşdinte sucursala Iaşi, Dr. Cristian Mircescu, Vicepreşdinte
sucursala Cluj, Aist. Dr. Alina Floroiu, secretar SPR, Drd. Sergiu Loghin, secretar SPR, în
colaborare cu Comisia de Cenzori alcătuită din Conf. Dr. Csiki-Sava Zoltan şi Cercet. Dr,
Aurelian Popescu. Deoarece ȋn cadrul Adunării Generale SPR, pe ţară, desfaşurată online ȋn
data de 16 septembrie 2020, a fost prezentat raportul de activitate pentru intervalul
septembrie 2019 – septembrie 2020, ȋn cele ce urmează, vom prezenta pe scurt principalele
activităţi ale CD al SPR ȋn mandatul septembrie 2020 - noiembrie 2021.
După Adunarea Generală din 16 septembrie 2020, au urmat mai multe ȋntâlniri şi
lungi discuții cu reprezentanţii Băncii Transilvania (banca la care SPR are contul), atât la
București cât și la Cluj, ȋn urma cărora BT a prelungit mandatul Trezorierului, Dl 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.”
Documentele de pe site-ul SPR au fost actualizate, bilanțuirle contabile, rapoartele
cenzorilor şi rapoartele de gestiune pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020 se află ȋn format PDF
pe site; spaţiul de găzduire al site-ului a fost cumpărat ȋn continuare de la aceeaşi firmă
specializată pentru care ȋn 2020 am plătit o taxa de 593 lei (pentru anul 2021) din fondurile
SPR.
Au fost publicate câte două numere ale revistei Acta Palaeontologica Romanie ȋn
sistem „peer review” ȋn anul 2020 şi alte două numere ȋn anul 2021. În acest sens am avut o
colaborare eficientă cu toţi membrii board-ului editorial al SPR şi cu conducerea SPR.
Precizăm faptul că ȋn acest an revsita noastră a fost acceptată pentru indexare ȋn Scopus.
Am continuat colaborarea cu baza de date EBSCO, astfel ȋncât revista noastră este
diseminată ȋn continuare şi prin această bază de date.
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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.
Au fost iniţiate discuţii pentru semnarea unui acord de colaborare bilaterală cu
Geoparcul UNESCO Tara Haţegului, ȋn vederea existenţei unui cadru oficial de colaborare ȋn
derularea diverselor proiecte desfăşurate ȋn cadrul Geoparcului şi ȋn cadrul SPR.
Ȋn perioada septembrie – decembrie 2020 am făcut o serie de demersuri la birouri
notariale şi de avocatură pentru a depune ȋn timp util „Declaraţia cu privire la beneficiarii
reali ai SPR” în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, raportat la dispozițiile art. 6 și 7 din OG nr. 26/2000
privind asociațiile și fundațiile, modificată prin Legea nr. 129/2019. După complicate
demersuri notariale, am reuşit să trimit declaraţia prin scrisoare recomandată către Ministerul
Justiţiei ȋn 22 decembrie 2020.
Bilanţul contabil al SPR pentru anul 2020 este finalizat. Forma finală a bilanţului
contabil este postată pe site-ul SPR.
În anul 2021, din cei 91 de membrii ai SPR pe ţară, au depus 3,5% din impozitul pe
venitul din anul 2020 către SPR: 13 membri din Iași, 9 membri din Cluj şi 5 membri din
București, alături de simpatizanţi ai SPR (din Bucureşti şi Iaşi), suma totală depusă fiind de
6465 lei. Cotizaţiile SPR pe anul 2021: Sucursala Bucureşti: 1040 lei (au platit cotizaţia 24
din cei 38 de membri); Sucursala Iaşi: 865 lei (au platit cotizaţia 21 din cei 25 de membri);
Sucursala Cluj: 695 lei (au platit cotizaţia 17 din cei 27 de membri). Situația fondurilor SPR
2021 in contul BT (la data de 13.09.2021) era următoarea : Cont current SPR (Lei):
27242.50 Ron ; Cont curent SPR (EUR): 11 Euro ; Cont current SPR (USD): 0.39 USD.

Nerealizări: Nu am realizat Buletinul Informativ al SPR pentru anul 2020.
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Alte precizări:
Conform statului SPR şi al ROI SPR, alegerile vicepreşedintilor şi secretarilor pe
sucursale (pentru madantul 2021-2023) s-au desfăşurat cu cel puţin două luni ȋnainte de
Adunarea Generală a SPR după cum urmează: la Sucursala SPR Cluj (20 mai 2021) a fost
ales Vicepreşedinte Dr. Cristian Victor Mircescu; la Sucursala SPR Iaşi (29 mai 2021) au
fost aleşi Vicepreşedinte Dr. Daniel Tabară, secretar Drd. Sergiu Loghin; la Sucursala
SPR Bucureşti (16 iunie 2021) au fost alese Vicepreşedinte Dna Dr. Crihan Ileana
Monica, secretar Dra Dr. Alina Floroiu.
In data de 16 septembrie 2021 am organizat online Adunarea Generală a SPR, cu ocazia
celui de al 13-lea Simpozion Naţional de Paleontologie. Deoarece ȋn cadrul acestei Adunări
Generale au existat vicii de procedură cu privire la alegerea secretarilor SPR şi deoarece este
necesară actualizarea Statutului SPR conform Legii 276/2020, am organizat Adunarea
Generală Extraordinară conform legislaţiei ȋn vigoare programată pentru data de 18
noiembrie 2021.

Data 18 noiembrie 2021

Prof. Dr. Iuliana Lazăr, Președinte SPR
Conf. Dr. Viorel Ionesi, Vice-preşedinte SPR
Dr. Cristian Mircescu, Vice-preşedinte SPR
Lect. Dr. George Pleş, Trezorier
Asist. Dr. Alina Floroiu, Secretar SPR
Dr. Sergiu Loghin, Secretar SPR
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