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Către Filiale,

Şedinţa Biroului Naţional Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, 
întrunit în data de 31 ianuarie 2012, a adoptat în legătură cu subiectele cuprinse în ordinea de 
zi următoarele decizii:

1. S-a analizat stadiul alcătuirii nr. LXXIX/2012 al revistei „Studii şi articole de 
istorie” şi s-au stabilit termene precise care să garanteze publicarea revistei până la Consiliul 
Naţional din mai 2012: 10 februarie – colectarea tuturor materialelor, 20 februarie – avizarea 
sumarului în urma referatelor de evaluare pentru fiecare articol, 15 martie – acordarea de „bun 
de tipar” şi 1 mai – apariţia publicaţiei. 

2. Referitor la relaţia dintre Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Euroclio, 
domnul prof. univ. dr. Bogdan Murgescu a informat despre recentele sale discuţii cu 
directorul executiv al organizaţiei, la Haga, în decembrie 2011. În context s-a stabilit ca, în 
calitate de membru, Societatea de Ştiinţe Istorice din România să achite în cursul anului 2012 
cotizaţia restantă pe anii 2010 şi 2011 calculată pe baza unei notificări a numărului total de 
membri, iar din 2012 să plătească o cotizaţie anuală conformă cuantumului stabilit pentru 
organizaţiile membre din țări cu venituri reduse. Reprezentarea Societăţii de Ştiinţe Istorice 
din România la adunarea generală Euroclio se va relua din 2013.

3. A fost prezentat proiectul noului site al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, cu 
a cărei realizare au fost însărcinaţi colegii Andrei Popete-Pătraşcu şi Vlad Paşca. Obiectivele 
urmărite vizează: creşterea numărului de accesări, prin diversificarea conţinutului, sporirea 
atractivităţii şi asigurarea unui permanent dialog cu beneficiarii. 

4. Domnul prof. univ. dr. Sorin-Liviu Damean a prezentat o informare referitoare la 
strategiile de extindere a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în mediul universitar, cu 
deosebire acele centre unde în prezent nu funcţionează filiale. S-a convenit ca primele „ţinte” 
să fie facultăţile de profil din Cluj-Napoca şi Oradea. 

5. S-au constituit două comisii care trebuie să încheie până la prima şedinţă a Biroului 
Naţional Executiv, o consultare referitoare la modalităţile de revigorare a filialelor inactive şi 
de constituire de noi filiale (preşedinte dr. Mihai Cotenescu) şi la viitorul revistei „Studii şi 
articole de istorie”, din perspectiva recunoaşterii sale în plan intern, a structurii şi conţinutului 
şi a preţului de cost, implicit de vânzare (preşedinte prof. univ. dr. Ştefan Păun).

Biroul Naţional Executiv a rezolvat în încheiere probleme ale activităţii curente, 
următoarea şedinţă a Biroului Naţional Executiv fiind programată pentru data de 3 aprilie 
2012.

Cu deosebită consideraţie!

Preşedinte S.Ş.I.R.,                                                                      
Prof. Univ. dr. Bogdan MURGESCU                                                   

Secretar General,
Prof. dr. Bogdan TEODORESCU


