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Nr. ___1__ din 29.04.2012 
 

Către Filiale, 
 

În temeiul art.14 din statutul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România și în consens cu 
Biroului Naţional Executiv, convoc pentru ziua de 26 mai 2012 Consiliul Național al 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, cu următoarea ordine de zi:  

1. Deschidere și mesaje. 
2. Raport al Biroului Executiv Național 
3. Raport al Comisiei de Cenzori 
4. Dezbatere referitoare la revista „Studii și articole de istorie” 
5. Revigorarea activității filialelor 
6. Informare cu privire la Cursurile de vară 2012 
7. Diverse. 
Ședința Consiliului Național va avea loc la Liceul „Decebal” din București, Bd. 

Energeticienilor nr. 9-11, sector 3, cu începere de la ora 10,00.  
Pentru detaliile practice ale participării la Consiliul Național vă rugăm să țineți 

legătura cu organizatoarea acestei reuniuni, doamna prof. dr. Angela Bălan, trezorier al 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (angela.balan@yahoo.com), care este ajutată de 
domnul prof. dr. Paul Dominte, membru al Biroului Național Executiv al Societăţii de Ştiinţe 
Istorice din România (decebalprof@yahoo.com). De altfel, domnul Dominte v-a și trimis o 
primă comunicare organizatorică în ziua 12 aprilie 2012. 

În pregătirea reuniunii Consiliului Național, vă rugăm: 
1) Să organizați la nivelul fiecărei filiale dezbaterea opțiunilor cu privire la viitorul 

revistei „Studii și articole de istorie”, așa cum au fost definite în urma ședinței 
Biroului Național Executiv din 3 aprilie 2012. Pentru aceasta, folosiți textul din 
attachment. 

2) Să definiți propuneri cu privire la revigorarea activității filialelor. 
3) Să trimiteti pe această adresă, precum și pe cea a doamnei prof. dr. Angela Bălan  

(angela.balan@yahoo.com) comanda fermă a filialei dv pentru numărul LXXIX 
(2012) al revistei „Studii și articole de istorie”. Comenzile ferme trimise prin e-mail 
vor avea prioritate asupra celor înaintate direct la reuniunea Consiliului Național. 

4) Să trimiteți pe această adresă un tabel completat cu lista nominală a membrilor 
filialelor, cu situația plății cotizației pe anii 2011 și 2012. Vă trimitem în attachment 
modelul de tabel, cu mențiunea că în cazul filialelor care au un număr mai mare de 
membri se pot insera rânduri suplimentare în tabel. 

5) Să aduceți la reuniunea Consiliului Național lucrările propuse pentru premiile 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România pe anul 2011. 
Vă informăm totodată asupra faptului că noua pagină web a Societăţii este deja 

accesibilă online la www.ssir.ro. Vă invităm s-o accesați pentru a putea vedea primele postări 
la rubricile Istoria, azi și Resurse. În legătură cu pagina web veți primi și un mesaj de la drd. 
Vlad Pașca, care vă va comunica informațiile dorite pentru completarea informației despre 
filiale și care va fi persoana de contact pentru introducerea de noi postări.  
 
Cu deosebită consideraţie! 
 
 
Preşedinte S.Ş.I.R.,                                                                       
Prof. Univ. dr. Bogdan MURGESCU                                                    

Secretar General, 
Prof. dr. Bogdan TEODORESCU 
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