
Conferinţa Naţională Anuală de Geografie 

Craiova, Joi 28 mai – Luni 1 iunie 2015 

 

 

 În zilele de vineri 26 şi sâmbătă 27 septembrie 2014, o delegaţie a SGR condusă de domnul 

Preşedinte Mihai Ielenicz a efectuat o vizită la Craiova, Vidin, Zajecar şi Bor pentru pregătirea Conferinţei 

Naţionale şi a aplicaţiei in teren. Din delegaţie au mai făcut parte Costin Diaconescu, secretar general şi 

Sandu Boengiu, preşedinte filiala SGR Dolj. 

 Cu acest prilej s-au stabilit următoarele: 

1. Se vor comunica oficial tuturor membrilor SGR următoarele informaţii: 

a) Programul Conferinţei: Joi 28 mai – Luni 1 iunie 2015 (manifestarea noastra este deja 

inclusa in „Zilele Craiovei” care se suprapun in mod fericit cu programul nostru !) 

b) Locaţia: Universitatea din Craiova, în superba Sală Albastră (200 locuri); 

c) Joi 28 mai: aplicaţie de teren în sudul judeţului Dolj;  

d) Vineri 29 mai: Solemnitatea SGR 140 de ani; Gala Premiilor SGR 2014; ‘’Terra Magazin’’  

– 20 de ani de geogtrafie românească; Comunicări în plen, Comunicări pe secţiuni, Masa 

festivă; 

e) Sâmbătă 30 şi duminică 31: Aplicaţie pe traseul Craiova, Calafat, Vidin, Zajecar, Bor, 

Negotin, cu întoarcere pe la Porţile de Fier I, Dobreta Turnu Severin, Craiova (100 de 

persoane maxim); 

f) Luni 1 iunie (zi liberă de Rusalii): plecarea participanţilor. 

Notă I: Coducerea SGR a avut la Craiova întâlniri cu domnul Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii 

din Craiova şi cu  domnul Georgică Bercea-Florea, Inspector General Şcolar, ISJ Dolj. De  asemenea, a 

primit asigurări din partea primarului Olga Vasilescu şi a preşedintelui Consiliului Judeţean domnul Ion 

Prioteasa că vor sprijinii moral şi material manifestarea SGR ,parte integranta a”Zilelor Craiovei”.  

Notă II: Conducerea SGR s-a deplasat apoi pe valea Timokului, în Bulgaria şi Serbia. Atât la Vidin, cât şi la 

Zajecar şi Bor am avut întâlniri şi am fost bine primiţi de oficialităţi (Consulul General al României la 

Zajecar, domnul Iulian Niţu) şi lideri ai comunităţilor româneşti din cele două ţări. Am vizitat împreună 

posibile obiective ale aplicaţiei şi am constatat că membrii SGR vor avea de văzut locuri extraordinare şi 

oameni minunaţi. 

2. Se vor analiza şi definitiva: Secretariatul de la Craiova, contextul manifestării (Zilele Craiovei), 

obiectivele vizitate, taxele de participare, diferenţiate pe cel puţin trei categori de preţuri, 

locaţiile de cazare şi mijloacele de transport în aplicaţie (coordonează: Boengiu, Deaconu, 

Diaconescu).Am primit deja oferta de cazare una noapte si masa (cina+mic dejun) de la hotel 

Serbia din Zajecar.Este o oferta foarte avantajoasa. 



3.  Se va definitiva programul ştiinţific şi activităţile legate de Premiile SGR (coordonează: Ielenicz, 

Bălteanu). 

4. Până la 1 noiembrie 2014 se va realiza infrastructura IT pentru înscrieri online.  

5. După 1 decembrie 2014 vor începe înscrierile online. 

6. De asemenea, oficialităţile locale şi conducerea SGR lansează invitaţia de a participa ca oaspeţi 

de onoare Alteţele Sale Regale Principesa Margareta şi Principele Radu ai României. Este 

împuternicit să transmită această invitaţie oficială Secretarul General. De asemenea, domnul 

Costin Diaconescu este îndreptăţit să depună toate diligenţele pentru ca reprezentanţii Casei 

Regale să accepte conferirea unor diplome şi/sau unor medalii aniversare.  

 

Până miercuri 1 octombrie 2014 ora 2000, toţi destinatarii sunt rugaţi să transmită prin mailul de 

mai jos, cu „reply all”,punctul de vedere asupra acestor idei principale, care vor sta la baza 

redactării Circularei I. 

 

Preşedinte Mihai Ielenicz 

Pentru conformitate secretar general Costin Diaconescu 

004 0722 55 99 01 costin.diaconescu@cdpress.ro  

Bucureşti, 30 septembrie 2014  
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