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Nr. 8 din 29. 03. 2011 

Către Filiale 

 
Biroul Executiv întrunit la 29 martie 2001 a adoptat următoarele hotărâri: 
1. Participarea la Consiliul de conucere al S.Ş.I.R. programată pentru ziua de 28 mai a.c. 

la Mioveni-Piteşti se anunŃă d-lui prof. Vărăşcanu la numărul de telefon 0741595787. 
Solicitam preşedinŃilor de filiale să se prezinte cu următoarele materiale: procesul verbal al 
şedinŃei de dare de seamă pe ultimii 4 ani şi cel de alegere a biroului filialei sau cu propunerea 
de organizare a acestei reuniuni până cel mai târziu în prima săptămână a lunii septembrie 
2011 (data limită cea mai avansată: 15 septembrie 2011). Reamintim tuturor preşedinŃilor de 
filiale că la reuniunea ConferinŃei NaŃionale care va avea loc pe 5 noiembrie 2011 nu vor avea 
drept de vot decât reprezentanŃii acelor filiale care şi-au organizat între timp aceste alegeri. De 
asemenea reînoim invitaŃia de a aduce la această întrunire listele cu numele membrilor activi 
ai fiecărei filiale, cu plata la zi a cotizaŃiilor şi a cotei parte de 40% din aceasta cuvenită 
OrganizaŃiei Centrale (aşa cum prevede articolul 35 din statutul S.Ş.I.R.), precum şi 
programul de activitate al filialei pe ultimii 4 ani. 

 2. În perioada imediat următoare veŃi fi contactaŃi telefonic sau prin mail de către 
membrii comisiei de cenzori ai Consiliului NaŃional al S.Ş.I.R., care vă vor solicita date 
despre situaŃia cotizaŃiilor pe ultimii 4 ani, în conformitate cu articolele 26 şi 25 ale S.Ş.I.R.  
Vă rugăm să le răspundeŃi cu promptitudine, pentru a putea să facem bilanŃul mandatului de 4 
ani. 

3. În vederea acordării premiilor SocietăŃii pe anul 2011 va rugam să aduceŃi la Piteşti 
volumele aparŃinând membrilor, sau numere recente din  revistele editate de filiale în cursul 
anului 2010, pentru a fi analizate în vederea premierii. 

4. Este de preferat ca la Piteşti delegaŃii filialelor să aducă sumele de bani necesare 
achiziŃiei a cca. 5-7 numere din revista S.A.I., nr. LXVIII, care costa 30 de lei/exemplar 
(revista va avea aproximativ 450 pagini). 

5. În cursul şedinŃei a fost acceptată oferta filialei jud. Timiş de a organiza cursurile de 
vară vreme de 7 zile în Banat, în prima jumătate a lunii iulie 2011. Detalii despre perioada în 
care vor avea loc aceste cursuri, precum si sumele necesare participării vor fi comunicate la 
începutul lunii mai. 

6. Biroul executiv a hotărât de asemenea ca lucrările Consiliului NaŃional de dare de 
seamă şi alegeri să aibă loc la 5 noiembrie 2011, în organizarea filialei Câmpina 

7. Viitoarea şedinŃă a Biroului Executiv va avea loc pe date de 10 mai 2011, la ora 
15.00, la Universitate, ca de obicei. 

Cu respect şi consideraŃie! 
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