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În cei patru ani scurși de la Conferința Națională de la Câmpina din 12 noiembrie 2011, 
activitatea Societății de Științe Istorice din România a vizat pe de o parte consolidarea poziției 
Societății de cea mai cuprinzătoare organizație existentă la nivel național în domeniul studiilor 
istorice, și pe de altă parte restabilirea rolului cuvenit istoriei și istoricilor atât în cadrul 
sistemului de educație, cât și în cadrul mai larg al ansamblului societății.  

În conformitate cu Statutul Societății, activitatea sa curentă a fost condusă de Consiliul 
Național, care s-a reunit anual în ultima decadă a lunii mai (26 mai 2012 la București, 25 mai 
2013 la Târgu Jiu, 24 mai 2014 la Craiova și 23 mai 2015 la Alexandria), și de Biroul Național 
Executiv. Biroul Național Executiv, compus din prof. univ. dr. Bogdan Murgescu – președinte, 
prof. dr. Nichita Adăniloaie – președinte de onoare, prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-
vicepreședinte, prof. dr. Gheorghe Nichifor - vicepreședinte, prof. univ. dr. Sorin Damean – 
vicepreședinte, prof. dr. Mihai Cotenescu - vicepreședinte, prof. univ. dr. Ștefan Păun - 
vicepreședinte, prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar-general, prof. dr. Angela Bălan – 
secretar-trezorier, prof. dr. Gheorghe Râncu – membru, prof. dr. Paul Dominte – membru, prof. 
dr. Iulia Cristina Bulacu – membru, prof. dr. Andrei Popete-Pătrașcu– membru, prof. univ. dr. 
Constantin Olteanu – membru, prof. dr. Horia Bozdoghină – membru, și prof. dr. Dumitru 
Tomoni – membru, care s-a întrunit de regulă trimestrial. În cadrul ședințelor Biroului Național 
Executiv au fost dezbătute și adoptate strategii pentru reînființarea de filiale în centrele 
universitare (raportor prof. univ. dr. Sorin Damean), pentru revigorarea filialelor inactive şi 
constituirea de noi filiale (raportor prof. dr. Mihai Cotenescu), pentru consolidarea revistei 
„Studii și articole de istorie” și pentru organizarea Școlilor de Vară ale SȘIR, a fost monitorizată 
implementarea acestora și a deciziilor Consiliului Național, și s-au adoptat decizii referitoare la 
chestiunile curente ale activității Societății. La solicitarea președintelui SȘIR, activitatea Biroului 
Național Executiv a fost susținută activ de către dr. Vlad Pașca, care a gestionat și pagina web a 
Societății, și corespondența electronică purtată prin intermediul adresei secretariat@ssir.ro.   

O direcție prioritară de activitate a SȘIR a fost consolidarea filialelor existente și 
întemeierea de noi filiale, în vederea restabilirii acoperirii naționale a Societății de Științe Istorice 
din România. În acest sens, alături de strădaniile personale ale președintelui SȘIR, un rol 
deosebit și-a asumat prof. dr. Dumitru Tomoni, care a contribuit decisiv la înființarea filialelor 
Rădăuți și Arad ale SȘIR. Astfel, în anii 2012-2015 au fost (re)întemeiate filiale în opt județe în 
care Societatea de Științe Istorice din România nu mai avea organizații: Arad, Botoșani, Cluj, 
Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Rădăuți (județul Suceava). De asemenea, au fost inițiate 
demersuri pentru întemeierea unor filiale ale Societății de Științe Istorice în județele Alba, 
Covasna, Satu-Mare, Tulcea și Vâlcea, dar aceste demersuri nu au fost încă încununate de 
succes. O altă filială a SȘIR a fost întemeiată la Oltenița, astfel încât începând cu septembrie 
2015 în județul Călărași funcționează două filiale, una la Călărași și cea de-a doua la Oltenița. Cu 
sprijinul președintelui filialei Dolj, conf. univ. dr. Constanțiu Dinulescu, și în prezența 
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președintelui și a secretarului general al SȘIR, în noiembrie 2013 a fost revitalizată sub o nouă 
conducere filiala Olt a SȘIR, care își încetase activitatea în 2011. În schimb, filiale precum cele 
din Bihor, Ialomița și Maramureș-Sighet au intrat într-o eclipsă prelungită, încetând să participe 
la reuniunile și activitățile la nivel național ale Societății și nemaicomunicând nici un fel de 
activități proprii de mai mulți ani. O situație similară poate fi constatată și în cazul filialei Argeș, 
care, după organizarea cu succes a școlii de vară din anul 2012, în condițiile pensionării prof. dr. 
Spiridon Cristocea,  pare să fi intrat într-o (sperăm) temporară încetare de activitate. În fine, dar 
nu în cele din urmă, din motive ținând de vârsta înaintată a majorității membrilor, și activitatea 
filialei București 2 (cercetare) a încetat, dar ea este suplinită prin atragerea de tineri cercetători în 
cadrul filialei București 1, condusă de conf. univ. dr. Nicu Pohoață, 

Ca urmare a acestor evoluții, la data elaborării acestui raport Societatea de Științe Istorice 
din România are nominal 36 filiale (față de 28 în 2011) și peste 900 de membri (față de circa 500 
în 2011), și este prezentă în toate marile provincii istorice. Remarcabil este și faptul că, prin 
(re)înființarea filialei Cluj, care a urmat reactivării în 2011 a filialei Iași, Societatea de Științe 
Istorice din România este prezentă în cele mai importante centre universitare ale țării. Pe lângă 
implicarea unor profesori reprezentativi din principalele trei facultăți de istorie din România, 
Societatea de Științe Istorice din România beneficiază și de aportul notabil al unor distinși 
istorici care predau la universitățile din Constanța, Craiova, Galați, Sibiu și Târgu-Mureș.  

Având în vedere ponderea ridicată a membrilor având o bogată experiență, dintre care 
mulți s-au pensionat sau se apropie de vârsta pensionării, o preocupare prioritară a fost atragerea 
de membri tineri și antrenarea lor crescândă în activitățile desfășurate de Societate și de filialele 
sale. Rezultate remarcabile s-au înregistrat în acest sens în marile centre universitare din 
București, Cluj și Iași, unde doctoranzii și tinerii absolvenți au o pondere considerabilă în cadrul 
filialelor și a activităților acestora. La București, valorificându-se posibilitatea deschisă de 
modificarea de statut aprobată de Conferința Națională de la Câmpina din 12 noiembrie 2011, cu 
aprobarea Biroului Național Executiv, Asociația Studenților la Istorie „Dacia” a primit statutul 
de membru colectiv al Societății de Științe Istorice din România; dincolo de caracterul de 
premieră al acestei cooptări și de nevoia de a perfecționa formele concrete de conlucrare 
deopotrivă la nivelul filialei și la nivel național, credem că acest model instituțional va trebui 
extins în perioada următoare. Atragerea de membri tineri nu s-a limitat la centrele universitare, 
deși la nivel național posibilitățile de angajare în învățământul gimnazial și liceal a absolvenților 
de istorie au cunoscut un proces de restrângere. Pentru a contracara efectele acestei tendințe și 
pentru a atrage tineri profesori de istorie la activitățile Societății de Științe Istorice din România, 
Biroul Național Executiv a acordat începând cu anul 2014 câte două burse (constând în 
participarea gratuită) pentru participarea la școlile de vară ale SȘIR, burse de care au beneficiat 
profesori sub 35 de ani membri ai filialelor Buzău, Călărași, Muscel și Teleorman. Remarcăm 
totodată întinerirea filialelor și a conducerii acestora în județele Bacău, Brașov, Olt și Teleorman. 

Activitatea științifică a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în perioada 2011-2015 
a avut drept obiectiv central intensificarea activităţii în domeniul cercetării referitoare la istoria 
naţională și mai ales cea locală. În acest sens, alături de istorici și profesori ai filialelor S.Ș.I.R., 
cu preocupări recunoscute în cercetarea ştiinţifică națională și locală, care au înregistrat 
performanţe prin publicarea unor lucrări istorice valoroase, studii monografice, dicţionare etc., 
au fost atrași şi tineri cu real potenţial ştiinţific şi metodic, profesori, muzeografi, studenţi. 

Activitatea ştiinţifică desfășurată în perioada 2011-2015 a fost una complexă şi variată, 
devenind tot mai bogată, pe plan naţional şi judeţean, prin organizarea de schimburi de 
experienţă în domeniul didactic şi ştiinţific, dezbateri, mese rotunde, editare de cărţi, 
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simpozioane, sesiuni omagiale, întâlniri cu elevii şi reprezentanţii comunităţii locale, Bisericii, 
presei etc.  

Pentru o înţelegere corectă a evoluţiei Societății de Științe Istorice din România în ultimii 
patru ani, menționăm, cu titlu de exemplu și fără pretenția exhaustivității, câteva acţiuni concrete 
desfășurate de filialele S.Ș.I.R. care au raportat activitățile științifice desfășurate. 

Filiala Bârlad a continuat cu succes și în acești patru ani, sesiunile ştiinţifice anuale 
organizate la nivelul filialei, dar şi numeroase simpozioane, dezbateri, mese rotunde, conferinţe 
care au avut ca tematică momentele cele mai semnificative aniversare sau comemorative din 
istoria naţională şi universală, dar şi din istoria locală. Astfel, la Bârlad s-a discutat despre 
Revoluția de la 1848, dar și despre evenimentele din Decembrie 1989, despre viitorul 
democrației în România sau despre apartenența Basarabiei la pământul românesc. 

Tot aici s-a desfășurat o efervescentă activitate publicistică consacrată prin apariția unui 
număr important de cărți, studii și articole de istorie locală și națională, memorialistică, 
numismatică sau monografii.  

La Botoșani, întreaga activitate de perfecționare științifică s-a desfășurat în strânsă 
colaborare cu alte instituții de cultură : Muzeul Județean și Biblioteca Județeană, complexul 
memorial de la Ipotești și casa memorială Nicolae Iorga.  

Filiala București a organizat în fiecare an câte două conferințe științifice, una dedicată 
cercetărilor de istorie propriu-zisă și cea de-a doua problemelor de metodică și didactică a 
istoriei. De asemenea, a organizat mai multe activități în cooperare cu diverse instituții centrale, 
cum ar fi Banca Națională a României, CNSAS și IICCMER, a atras specialiști de marcă din 
instituțiile de învățământ superior și din cercetare, care au prezentat comunicări la reuniunile 
filialei, și a participat la organizarea conferinței naționale „Istorie şi istorici la Universitatea din 
Bucureşti” în parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universității din București. 

La Buzău s-au desfășurat de regulă, în lunile mai și noiembrie, sesiuni de comunicări 
științifice și s-a dezvoltat un fructuos parteneriat cu alte instituții de cultură ale orașului și 
județului.  

La Călărași, în 2014, considerat anul de vârf al filialei, s-au semnat trei protocoale cu 
organizațiile județene ale Societății „Cultul Eroilor”, cu Asociația Veteranilor de Război și cu 
Casa Corpului Didactic. Președintele filialei, Mihai Cotenescu, a încheiat studiul consacrat lui 
Nicolae Cornățeanu, care va fi publicat de Muzeul Agriculturii în toamna aceasta, iar mai mulți 
colegi s-au dedicat unor monografii de școli aniversare.  

La Câmpina, unde de ani de zile în ultima zi de vineri a fiecărei luni se întrunesc membrii 
filialei, Casa Tineretului a găzduit o activitate științifică consacrată boierilor câmpineni în 
secolul al XVIII-lea, urmată de o excursie tematică pe urmele câtorva monumente de arhitectură 
laică și religioasă din județul Prahova.  

La Dâmbovița, filiala organizează din 2010 concursul județean pe teme de istorie dedicat 
elevilor din licee („24 ianuarie în conștiința românilor”). Alte două concursuri („Istoria petrolului 
și petrolul în istorie” și „România Mare – un vis devenit realitate”) li se adaugă.  

La Dolj s-au desfășurat simpozioane științifice, precum cel consacrat împlinirii a 70 de 
ani de la înființarea mitropoliei Olteniei, s-au lansat cărți și s-au dezvoltat parteneriate cu alte 
instituții de cultură interesate.  

Filiala Galați a găzduit, în cooperare cu filiala Brăila, școala de vară cu tema „Primul 
Război Mondial : Experiențe istorice și lecții pentru azi”, asemeni celor de la Pitești, Cluj și 
Brașov. Tot aici, profesorii Ardeleanu și Aftodor și-au lansat în octombrie 2014 volumele recent 
apărute.  
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La Gorj au fost mai multe manifestări comemorative, consacrate lui Mihai Viteazul și lui 
Tudor Vladimirescu, precum și Ecaterinei Teodoroiu, și s-au publicat câteva cărți încununate cu 
premii ale SȘIR. 

La Lugoj s-au desfășurat mai multe simpozioane științifice și au fost lansate primele două 
numere din „Restituiri Bănățene”, revista filialei.  

La Ploiești, mai mulți profesori și-au prezentat cercetările de istorie națională și locală în 
activități ale filialei.  

Filiala Timișoara organizează anual conferințe și publică volume dedicate istoriei 
interacțiunii dintre educație și societate. 

La Vaslui, membrii SȘIR au participat la sesiunile anuale ale muzeului local și s-au 
publicat volume de cercetare consacrate istoriei școlilor din localitate.  

La Vrancea, profesorul Mihai Adafini a realizat un film didactico-științific și a publicat 
amintirile caporalului Vasile Mihăilescu din campaniile războiului pentru întregirea neamului 
(1916-1918).  

De asemenea, se cuvine să menționăm participarea SȘIR la organizarea în anii 2013, 
2014 și 2015 a simpozioanelor naționale „Românii și regalitatea”, în parteneriat cu Ministerul 
Educației, ISJ Constanța, Universitatea Ovidius și Muzeul militar „Ferdinand", filiala Constanța. 
Tot la inițiativa domnului Paul Dominte, SȘIR a participat în anul 2014 la organizarea 
conferinței internaționale „Istorie și tehnologie la Marea Neagră”, conferință desfășurată sub 
egida Academiei Române, care a și găzduit într-una dintre publicațiile sale materialele 
prezentate. 

O componentă centrală a activității științifice din cadrul Societății de Științe Istorice din 
România a fost și este publicarea revistei „Studii și articole de istorie”, care are deja o tradiție 
impresionantă (în anul 2016 împlinește 60 de ani de apariție neîntreruptă, având până în prezent 
82 de numere publicate). În aprilie 2012 Biroul Național Executiv a inițiat o amplă consultare 
democratică a filialelor cu privire la opțiunile alternative referitoare la evoluția revistei, iar la 
capătul acestui proces decizional Consiliul Național din 26 mai 2012 a optat pentru varianta care 
prevedea ridicarea nivelului academic al acestei publicații-fanion a Societății de Științe Istorice 
din România, astfel încât aceasta să corespundă standardelor impuse pentru clasificarea de către 
Consiliul Național al Cercetării Științifice. În consecință, începând cu numărul pe 2013, toate 
materialele propuse spre publicare au fost supuse unei evaluări colegiale, potrivit sistemului 
double blind peer-review; în acest sistem, unele dintre materialele propuse spre publicare nu au 
fost acceptate, și aproape toate cele acceptate spre publicare au fost îmbunătățite ca urmare a 
sugestiilor evaluatorilor, ceea ce a condus la ridicarea nivelului științific al revistei. Cum 
procesul de evaluare națională a revistelor și editurilor din domeniile științelor umaniste a fost 
sistat după demisia fostului CNCS în anul 2013, secretariatul de redacție a reușit, prin contribuția 
decisivă a doamnei cercetător dr. Cătălina Mihalache, să indexeze revista „Studii și articole de 
istorie” în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL). 

În cele 3 numere publicate în acest regim în anii 2013-2015 au apărut 68 de studii, 
articole și recenzii semnate de 35 de autori, din care 28 din țară și 7 din străinătate, Se remarcă 
tendința de creștere a ponderii cercetătorilor și doctoranzilor în raport cu profesorii din 
învățământul preuniversitar. Faptul este cu atât mai semnificativ cu cât majoritatea autorilor din 
ultimele numere ale revistei sunt istorici tineri, în jurul vârstei de 30 de ani, cu doctorate recente 
foarte relevante.  

Tematic vorbind, pentru cele patru numere a rezultat următoarea situație: grupajele 
tematice specifice fiecărui număr au întrunit 13 articole în 2012, 5 în 2013, 10 în 2014 și 5 în 
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2015. Grupajul „Istoria învățământului” a adunat 2 articole în 2012, 5 în 2013, 3 în 2014 și 7 în 
2015. Didactica a fost prezentă cu 5 articole în 2012, 4 în 2013, 3 în 2014, dar niciunul în 2015. 
Miscellanea a contribuit cu 4 materiale în 2012, 3 în 2013, niciunul în 2014 și 5 în 2015. În fine, 
s-au publicat 5 recenzii în 2013, 6 în 2014 și 5 în 2015. De departe, cele mai multe articole au 
fost înscrise la tema numărului (33).  

Ca să rezumăm, este evidentă creșterea calității revistei de la un număr la altul, tinerii 
cercetători fiind încurajați să scrie și să publice. Din păcate, articolele cu subiect didactic au fost 
puține, mare parte dintre acestea nepublicabile și doar o parte la nivelul general al revistei. 
Pentru viitor, având în vedere specificul acestei publicații, este necesară sporirea cantitativă și 
calitativă a acestor contribuții. 

Pentru a lărgi oferta de publicații accesibile membrilor Societății, Biroul Național 
Executiv a acceptat propunerea Asociaţiei Pro Anima Civitate et Studiis (PACES), condusă de 
domnul Paul Dominte, de a publica revista S.A.I.L. („Studii și articole de istorie locală și viață 
cotidiană”), cu condiția ca aceasta să asigure respectarea standardelor de calitate și a deontologiei 
științifice. Primul număr al acestei reviste a apărut în preziua Conferinței Naționale a SȘIR. 

Deosebit de importante sunt și publicațiile periodice pe care reușesc să le publice, 
înfruntând multe dificultăți și cu multe eforturi, unele dintre filialele Societății de Științe Istorice 
din România. Menționăm în acest sens reviste de real prestigiu în breasla istoricilor, distinse și 
cu premii ale Societății de Științe Istorice din România, precum „Zargidava” de la Bacău, 
„Tezaur” - de la Buzău, „Anuar” - de la Câmpina, „Istorie și societate. Studii și comunicări” - 
editată de filiala Prahova, „Historica” - de la Craiova, „Mușcelul” - de la Câmpulung-Muscel, 
sau „Cronos” - de la Reșița. Acestor reviste li s-a alăturat recent, la inițiativa profesorului 
Dumitru Tomoni, promițătoarea „Restituiri bănățene” de la Lugoj, din care are au apărut deja 
două numere. 

În efortul de a recompensa contribuțiile la progresul cunoașterii istorice, Societatea de 
Științe Istorice din România a continuat să acorde mai multe premii anuale, purtând numele unor 
mari personalități, precum A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Constantin C. Giurescu, Gheorghe 
Brătianu și Aurelian Iordănescu. Cele 66 de premii și 8 diplome de excelanță acordate în anii 
2012-2015 au avut în vedere lucrări a căror tematică a cuprins monografii de localități, de 
personalități și de instituții, aspecte ale vieții cotidiene și ale relațiilor internaționale. Un studiu a 
fost consacrat istoriei culturale a Moldovei, și un altul cercetărilor arheologice din zona 
depresiunii Neamț, totalul volumelor apreciate ridicându-se la 58, alte 8 premii fiind acordate 
unor publicații județene (inclusiv unor licee). Studiile de istorie națională (inclusiv de istorie a 
învățământului) și monografiile de locuri și persoane au surclasat de departe investigațiile de 
istorie universală și relațiile internaționale. 

Îmbucurător este că la competiția pentru aceste premii au fost propuse lucrări de către 
majoritatea filialelor Societății, iar într-un clasament neoficial al premiilor acordate pe primul loc 
se situează capitala, cu 12 distincții, urmată de Teleorman cu 8, și de Gorj, Buzău și Brăila cu 
câte 4 premii. Recordmenii individuali ai premiilor sunt profesorul teleormănean Gh. Vlad, cu 4 
premii, cuplul gorjean al soților Nichifor, și președintele buzoian Relu Stoica cu trei, și doamna 
Oltea Grămăticu, Mihai Adafini și Ștefan Păun cu Elena Păun-Manolache, cu câte două. 

Între toate, remarcabilă este extinderea numărului de participanți cu contribuții deosebite 
din județe fără centre universitare și academice (Teleormanul, cu trei autori, toți dintr-o mică 
localitate, nici măcar capitală de județ, ca să nu mai vorbim de alți trei, autori ai unor substanțiale 
monografii rurale, chiar ale satelor în care au profesat sau profesează, și în aceeași situație - și 
Brăila), ritmicitatea remarcabilă a unor autori sexagenari sau chiar septuagenari (o carte pe an 
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sau la doi ani), și excepționala efervescență a unui grup de tineri istorici, membri ai filialei 
București, cercetători și universitari la început de drum, a căror promovare SSIR și-a asigurat-o 
ca un titlu de onoare (Andrei Florin Sora, Bogdan Popa, Marian Coman și atâția alții), dar și a 
câtorva profesori din învățământul preuniversitar, precum Ștefan Aftodor și Florin Iordăchiță. 

O componentă centrală a activității Societății de Științe Istorice din România a fost 
organizarea Școlilor de Vară (denumire actualizată față de formele folosite anterior, lectoratul de 
vară și/sau cursurile de vară). Acestea s-au desfășurat în anul 2012 la Pitești, în 2013 la Cluj-
Napoca, în 2014 la Galați (și o zi la Brăila) și în 2015 la Brașov. Începând cu anul 2013, școlile 
de vară ale SȘIR au fost organizate în cooperare cu instituțiile de învățământ superior – 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 2013 și 2015, și Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați în 2014 – care au asigurat acreditarea ca forme de pregătire post-universitară și 
recunoașterea de credite de formare continuă pentru participanți. În acest sistem, școlile de vară 
ale SȘIR au avut câte o temă centrală - Predarea istoriei şi modelarea identităţilor multiple ale 
tinerilor europeni la începutul secolului XXI (2013), Primul Război Mondial. Experiențe istorice 
şi “lecţii” pentru azi (2014) și Predarea istoriei în școlile din România. Trecut – prezent – viitor 
(2015) -, au reunit în calitate de conferențiari specialiști din cele mai importante centre 
universitare ale țării, precum și din țări precum Germania, Ungaria, Statele Unite ale Americii și 
Republica Moldova, și au combinat prelegerile cu un ridicat nivel academic cu vizitele de studiu 
în locuri relevante pentru cunoașterea istorică. Cheltuielile prilejuite de desfășurarea școlilor de 
vară au fost acoperite prin taxele de participare și prin eforturile filialelor locale ale Societății de 
a atrage sponsori și sprijinitori pe plan local; în 2014 școala de vară de la Galați a fost susținută 
financiar și de Fundația Friedrich Ebert.  
 Una dintre prioritățile conducerii Societății a fost reactivarea legăturilor cu Euroclio. 
European Association of History Educators. Au fost reglementate cuantumul cotizației și nivelul 
restanțelor pe anii 2010 și 2011, și s-a trecut la achitarea regulată a cotizației, evitându-se 
acumularea de noi restanțe, ceea ce a îngăduit și invitarea reprezentanților Societății de Științe 
Istorice din România la adunările generale anuale ale Euroclio. Astfel, în aprilie 2013 prof. dr. 
Alexandru Barnea, a participat ca reprezentant al SȘIR la a 20-a adunare generală Euroclio, 
desfășurată la Erfurt și având ca temă centrală „Reflecting Rememberance. Teaching History for 
a Common Culture of Rememberance”, care a prezentat o comunicare științifică, a organizat o 
expunere de manuale de istorie publicate în România pentru clasele a IX-a și a XII-a, precum și o 
prezentare video a vestigiilor unice de la Adamclisi – Tropaeum Traiani, cu aplicare la tematica 
întrunirii. Din păcate, datorită dificultăților de asigurare a fondurilor care să acopere costurile 
participării, la adunările generale din anii următori Societatea de Științe Istorice din România nu 
a mai putut fi reprezentată. Va fi nevoie ca în anii următori să valorificăm mai bine posibilitățile 
deschise de apartenența la Euroclio. Pentru aceasta, având în vedere faptul că majoritatea 
activităților Euroclio sunt axate pe problemele predării istoriei la nivel gimnazial și liceal, ar fi 
binevenită o atitudine proactivă a membrilor Societății, mai ales a celor activi în învățământul 
preuniversitar, care să identifice posibilitățile de implicare în proiecte comune la nivel european, 
cu potențial de acoperire a costurilor pentru mobilitate internațională.  
 De altfel, asigurarea resurselor financiare pentru desfășurarea activităților Societății a 
necesitat considerabile eforturi. Ea a fost îngreunată atât de nivelul scăzut al veniturilor celor mai 
mulți dintre membrii Societății, cât și de disponibilitatea scăzută a societății din România de a 
susține material activitățile organizațiilor profesionale. În aceste condiții, conducerea Societății s-
a orientat spre o gestiune financiară prudentă, de menținere sub control a cheltuielilor astfel încât 
să poată fi desfășurate în bune condițiuni toate activitățile planificate. Eforturile membrilor 
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Societății, materializate prin achitarea cotizațiilor, prin achiziționarea exemplarelor tipărite din 
revista „Studii și articole de istorie”, prin plata taxelor de participare la școlile de vară și prin 
diverse contribuții la desfășurarea activităților Societății de Științe Istorice la nivel național și/sau 
local, au fost decisive pentru menținerea echilibrului financiar al fiecăreia dintre activitățile 
derulate, îngăduind chiar acumularea unor modeste excedente, după cum arată în mai mare 
detaliu raportul Comisiei de Cenzori.  
 O preocupare centrală a Societății de Științe Istorice din România a fost restabilirea 
rolului istoriei ca disciplină școlară. Pentru atingerea acestui obiectiv, SȘIR a participat în anii 
2010-2011 la mai multe consultări inițiate de Ministerul Educației pentru elaborarea și apoi 
implementarea Legii educației naționale 1/2011, și a semnat în ianuarie 2011, împreună cu alte 
asociații profesionale reprezentative, un acord de parteneriat cu Ministerul. Din păcate, 
obligațiile de consultare asumate de Minister nu au fost onorate, iar elaborarea cadrului de 
referință pentru curriculum-ul național este încă restantă la această dată. Față de această atitudine 
iresponsabilă a conducerii Ministerului Educației, care adâncește criza sistemului școlar și 
subminează nu doar șansele de învățare a istoriei, ci și însușirea de către tineri a unor cunoștințe, 
deprinderi și valori esențiale pentru calitatea lor de cetățeni responsabili ai României secolului 
XXI, Societatea de Științe Istorice din România a reacționat prin adoptarea unei rezoluții de către 
Consiliul Național întrunit la 25 mai 2013 la Târgu-Jiu, în care solicita apăsat conştientizarea de 
către opinia publică a însemnătăţii istoriei pentru coeziunea şi buna funcţionare a societăţii, 
asigurarea unui minim de două ore pe săptămână la disciplina istorie la toţii anii de studiu 
din învăţământul gimnazial şi liceal, intensificarea colaborării între cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar şi universitar prin constituirea unor grupuri de lucru care să propună 
regândirea programei de istorie sub aspectul conţinuturilor şi tematicii şi elaborarea unor 
manuale adecvate noilor programe, nivelului de vârstă al elevilor şi cerinţelor lor pentru 
dimensiunea pragmatică și realizarea unui dialog constructiv şi eficient între asociaţiile 
profesionale din educație şi responsabilii din Ministerul Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte 
problemele Curriculumului Naţional. Din păcate, receptivitatea Ministerului și a societății în 
general la aceste solicitări legitime a rămas scăzută, iar activitatea grupului de lucru numit de 
ministrul Educației în 6 octombrie 2015 pentru elaborarea planurilor-cadru pentru clasele V-XII 
se desfășoară într-o opacitate rău prevestitoare.   
 Conducerea Societății de Științe Istorice din România a acționat și pentru depășirea 
diviziunilor din interiorul breslei istoricilor și pentru coagularea tuturor capacităților existente în 
direcția unor acțiuni spre binele comun. Pe lângă cooperarea bună cu Academia Română și cu 
marile universități, care au susținut demersurile de restabilire a rolului istoriei și printr-un 
memoriu comun al rectorilor universităților din consorțiul Universitaria, au fost inițiate contacte 
și cu conducerea APIR, contacte menite să disipeze tensiunile acumulate anterior și să exploreze 
posibilitățile de cooperare și coordonare viitoare. Dacă la nivel național eficacitatea practică a 
acestor demersuri rămâne încă la un nivel modest, unele deschideri semnificative au avut loc în 
relația cu Asociația Profesorilor de Istorie „Clio” Neamț. Astfel, la invitația conducerii APIN, 
domnul prof. dr. Dumitru Tomoni a reprezentat SȘIR la conferința de la Târgu-Neamț din 10-11 
septembrie 2015, când a fost lansat „Memorandumul de la Neamț”, un document intitulat Apel 
deschis pentru redarea locului cuvenit istoriei în sistemul de educație din România. Având în 
vedere faptul că acest apel include solicitări care sunt comune cu obiectivele centrale ale 
Societății de Științe Istorice din România, inclusiv revendicarea esențială de a aloca în planurile 
de învățământ la toate clasele, începând de la clasa a V-a și până la clasa a XII-a, indiferent de 
profil și filieră, 2-3 ore de istorie, am decis ca SȘIR să susțină acest demers, și am postat un 
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anunț în acest sens, cu link și la rezoluția de la Târgu-Jiu, pe portalul petitieonline.com, unde 
Memorandumul de la Neamț a întrunit aproape 2000 de semnături, multe dintre ele ale unor 
membri ai Societății de Științe Istorice din România. Această atitudine a avut ecouri pozitive, iar 
conducerea APIN a propus SȘIR, prin intermediul doamnei profesoare Elena Preda, desfășurarea 
de acțiuni comune începând cu anul 2016, inclusiv pe linia organizării școlilor de vară.  
 Având în vedere toate cele de mai sus, Biroul Național Executiv apreciază că în timpul 
celor 4 ani ai mandatului său, în pofida unui context social mai degrabă defavorabil și a multor 
dificultăți, Societatea de Științe Istorice din România a reușit să se întărească, atât în planul 
structurilor sale constitutive, cât și în ceea ce privește calitatea activităților desfășurate. Este de 
sperat ca aceste acumulări să constituie o bază consistentă pentru viitor, când va trebui continuat 
procesul de atragere a tinerilor pentru asigurarea sustenabilității Societății, va trebui consolidat 
statutul SȘIR de principală asociație profesională în domeniul istoriei la nivel național, și sporită 
eficacitatea demersurilor pentru restabilirea rolului istoriei ca disciplină școlară și ca referință 
culturală pentru societatea contemporană. 
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