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Către Filiale 

 
Conducerea SŞIR întrunită în şedinŃă de Birou Executiv în ziua de 14 iunie 2011 a adoptat 

următoarele decizii: 
1. Au fost atribuite premiile S.Ş.I.R.  pe anul 2010 şi s-a hotărât ca ele să fie înmânate 

titularilor în ziua de 18 iulie 2011 la deschiderea cursurilor de vară de la Timisoara, acestea 
urmând să fie postate şi pe Internet (reiterăm rugămintea de a consulta periodic site-ul 
S.Ş.I.R., la adresa http//www.societateistorie.ro/ unde aveŃi toate informaŃiile privitoare la 
activitatea noastră curentă). Premiile acordate sunt: „Nicolae Iorga”, domnului Bogdan 
Murgescu pentru lucrarea: Romania si Europa; Miodrag Ciuruşchin pentru lucrarea: RelaŃii 
politico-diplomatice ale României cu Serbia în perioada 1903-1914; Nicu PohoaŃă pentru 
lucrarea Politica externa a României in timpul Războaielor Balcanice; LaurenŃiu 
Constantiniu pentru lucrarea: Uniunea Sovietică între obsesia securităŃii şi insecurităŃii; 
premiul „A. D. Xenopol” domnilor Gheorghe Nichifor, Popete Pătraşcu, pentru lucrarea: 
Dincă Schileru, o legendă vie a Gorjului, Gheorghe Birău, pentru lucrarea: Gorjul Bancar, 
premiul „Constantin C. Giurescu” doamnei Angela Rotaru Dumitrescu, pentru lucrarea 
ÎnvăŃământul romanesc din Banat; premiul „Gh. Brătianu” domnului Nicolae Magiar, pentru 
lucrarea Protocolul din Protopresbiteriatul Mehadiei, premiul „Aurelian Iordănescu”, pentru 
revistele: „Studii şi comunicări – istorie si societate” editată de Filiala Prahova a SSIR, 
„Anuarul SSIR” editat de Filiala SSIR Campina, revista „Historica” editată de Filiala SSIR 
Dolj, „Historia CNET” editată de filiala SSIR Gorj şi „Muscelul” editată de Filialala SSIR 
Câmpulung Muscel. S-au atribuiT diplome de excelenŃă doamnei Oltea Grămăticu, la 
aniversarea a 60 de ani ai Filalaei SSIR Bârlad, domnului Relu Stoica, la împlinirea a 60 de 
ani de viaŃă, domnilor: Paul Dominte, Iulia Bulacu, Petrică Miu, Mihai Cotenescu şi Ion 
DorobanŃu pentru organizarea cursurilor de vară din anii 2009 şi 2010. 

2. Comunicăm colegilor noştri interesaŃi să publice în numărul LXXX al revistei SAI din 
2012 că temele mari ale numărului sunt: Centenarul Spiru Haret; Centenarul Războaielor 
Balcanice şi Bicentenarul pierderii Basarabiei, la care se adaugă rubricile obişnuite ale 
revistei. Termenul de predare a materialului este 15 ianuarie 2012. CondiŃiile de redactare 
rămân cele deja anunŃate la ultimul număr şi respectarea lor este obligatorie (valabil şi pentru 
numărul din toamnă). 

3. Participarea la Cursurile de vară de la Timişoara (17-24 iulie a.c.) este condiŃionată de 
calitatea de membru al SSIR, de plata cotizaŃiei la zi, precum şi de suma de 350 ron depusă în 
contul: RO 75 INGB 0000 9999 02518942 la ING Timoşoara, cu chitanŃa doveditoare care va 
fi trimisă organizatorilor (nu se acceptă însoŃitori copiii participanŃilor sau alte rude care nu 
sunt membri S.Ş.I.R.). Înscrierile se fac până la data de 1 iulie 2011 prin adresa de mail 
decebalprof@yahoo.com, la Paul Dominte, dată până la care trebuie vărsaŃi şi banii în contul 
anunŃat. Pentru relaŃii suplimentare îi puteŃi contacta pe domnii profesori: Mihai Pârvulescu, 
preşedintele filialei Timiş a SSIR, la umărul de telefon: 0723 236327 şi/sau Huzoiu Marius, 
secretarul filialei, la numărul: 0722 926244 



4. Reamintim de asemenea că data limită pentru primirea materialelor ce urmează a fi 
publicate în numărul LXXIX al revistei SAI este 17 iulie 2011. După această dată nu se mai 
primesc decât mărturii de la cursurile de vară. 

5. Pentru cele 3 funcŃii: preşedinte, prim vicepreşedinte şi secretar general al SSIR 
doritorii trebuie sa depună CV-uri prin mail până la data de 1 octombrie a.c.  

6. Aşteptăm propuneri de modificări aduse statutului SSIR până la data de 15 septembrie 
a.c., urmând ca apoi acestea sa fie analizate de comisia constituită în acest scop. 

Cu respect şi consideraŃie! 
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