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Nr. 2 din 22. 02. 2011 

Către Filiale 

 

Biroul Executiv a abordat următoarele probleme: 
1. Pentru o cât mai bună centralizare contabila a situaţiei cotizaţiilor Biroul Executiv solicită 

filialelor ca pe viitor plăţile către centru să se facă defalcat – pentru cota parte din banii de 
cotizaţie, faţă de sumele ce provin din distribuirea revistei – prin precizarea sursei sumelor 
respective. Având in vedere statutul oricărei organizaţii care functionează pe baza plăţilor 
cotizante, cât şi faptul că unele persoane şi filiale care figurează de ani de zile ca membri 
S.S.I.R., profită de această oportunitate la C.V.-uri, dar se sustrag de la plata cotei parte din 
cotizatie, Biroul executiv a hotărât că filialele care nu au plătit cotizaţia la zi – şi nici nu o 
plătesc pe cea restantă – vor avea doar statutul de observatori la Conferinta Nationala din 
noiembrie 2011, cu alte cuvinte nu vor putea exercita dreptul de vot (aşa cum se obişnuieşte şi în 
cazul O.N.G.-urilor similare europene). Reamintim că valoarea cotizaţiei este de 15 ron anual 
(150.000 lei vechi) şi trebuie plătită individual la filiale după acestea trimit doamnei trezorier 
Angela Bălan cota parte pentru organizaţia centrală, cum prevede statutul S.Ş.I.R. 

2. Consiliul de conducere din acest se va ţine la Piteşti-Mioveni în perioada 28-30 mai 2011, 
iar lucrările vor începe, sâmbătă, 29 mai, ora 9.00, programul final urmând să fie pus la 
dispozitia filialelor cât de curând posibil. Persoane de contact sunt: prof. Vărăşcanu la adresa de 
mail: varascanu@yahoo.com şi/sau secretarul, prof. Cornel Popescu, la tel. Mobil: 0740321093 
şi/sau mail: popescucornel185@yahoo.com 

În scopul unei eficienŃe optime, organizatorii solicită ca participarea delegaţilor să fie 
anunţată cu cel putin 2 săptămâni înainte. 

3. A fost prezentată spre aprobare revista SAI, nr. LXXVIII pe 2011, singura modificare faţă 
de sumarul anunţat anterior fiind că segmentul consacrat statalităţii în spaţiul românesc va fi 
publicat în al doilea număr din acest an (cel care urmează să apară în luna noiembrie) din cauza 
interesului scazut până în acest moment faţă de tematică. 

4. Reluăm rugămintea de a organiza alegeri în toate filialele, data limită fiind 1 iulie 2011, şi 
să se transmita copii după procesele verbale ale şedinţelor, fie poştal, d-lui profesor Teodorescu, 
fie electronic (scanat) lui Paul Dominte. 

5. Solicitam până la 1 martie propuneri de membri din partea filialelor pentru comisiile ce 
vor stabili metodologiile de implementare a Legii educaţiei naţionale. Este foarte important ca 
aceste persoane să aibă expertiză în domeniul curricular: cursuri de management, experţi 
ARACIP, mentori, formatori, metodişti etc., dar şi să fie nişte persoane integre, curajoase, 
dedicate istoriei, astfel încât să poată susţine obiectul nostru de studiu cu argumente pertinenete 
în faţa celorlalte comisii şi a autorităţilor ministeriale. 

Cu respect şi consideraţie! 
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