
Doru Ștefănescu - Motivare a candidaturii la poziția de primvicepreședinte 
 
Țelul meu este ca SSMR să fie o organizație puternică, care să cultive matematica de calitate, să 
găsească soluții eficiente pentru cultivarea matematicii la noi, să fie un sprijin pentru profesori și 
cercetători. De asemenea, prin activități cu impact în afara lumii matematicii,  SSMR să fie recunoscută 
ca un reper cultural și moral în viața națională.  
 
Realizări în perioada 2008-2017, în timpul celor două mandate de primvicepreședinte; 

-Am organizat conferințe naționale și internaționale la care SSMR a fost organizator sau 
coorganizator. Am organizat activităţi de formare şi educație matematică, precum și conferințe 
naționale și internaționale de educație matematică ale SSMR.  
-Am coordonat publicarea revistei Bulletin Mathématique, care este indexată ISI din 2008. Împreună cu 
echipa revistei am reușit ca revista să fie digitalizată  de la 1892 până în prezent și să fie accesibilă 
integral pe platforma JSTOR (din 2016). Am obținut sponsorizarea de către Universitatea din București 
a tipăririi și expedierii revistei. Am reușit ca prin vânzările de articole prin site-ul societății și  prin 
JSTOR, Bulletinul să aducă venituri societății. 
-Am inițiat apariția publicației Didactica Matematică,  care a apărut în primii ani cu sprijinul RAF.  
Împreună cu editorii și cu ajutorul colaboratorilor din filiale,  numărul de abonamente este acum de  
aproape 600 pe an iar revista se autofinanțează.  
-Am fost unul dintre editorii Buletinului Informativ (2010-2011) și coordonez apariția Newsletterului  
SSMR. 
-Am inițiat și coordonat pagina web a societății, anuarul SSMR, site-urile revistelor Bulletin 

Mathématique și Didactica Matematică. 
-Împreună cu președintele societății și cu  avocatul SSMR  am rezolvat problemele legate de 
proprietatea societății și am demarat parteneriatul imobiliar din strada Răsuri. Tot împreună am  
realizat recuperarea parterului imobilului Casa Gazeta Matematică din Calea Griviței. 
- Am organizat conferințe internaționale, concursuri,  activități de perfecționare și conferințe de 
informare științifică în filiala București. 
- Am reușit ca filiala București să aibă un număr apreciabil de abonamente la publicațiile Societății și 
ca vânzările la sediul SSMR să crească semnificativ. 
-În timpul celor două mandate de președinte MASSEE (2009-2013) am organizat concursuri și 
congrese interbalcanice de matematică. Din 2015 sunt vicepreședinte al acestei societăți. 
-În această perioadă am publicat 17 articole științifice și 16 articole in GM-A și Didactica Matematică.   
 
Obiective 

- Continuarea organizării de conferințe naționale și internaționale sub egida Societăţii de Ştiinţe 
Matematice din România. 
- Continuarea activităţilor de formare şi educație matematică.  
- Coordonarea publicațiilor Bulletin Mathématique și Didactica Matematică, precuum și a  
Newsleterului SSMR.   
- Menţinerea unui sistem informatic performant la S.S.M.R, prin pagina web, anuar și   
platformele de comunicare dezvoltate de societate. 
- Gestionarea patrimoniului SSMR recuperat în justiție după 2008: Casa Gazeta Matematică din Calea 
Griviței,  Casa Ion Ionescu din strada Răsuri. 
- Atragerea tinerilor matematicieni la SSMR, promovarea unor structuri decizionale care să implice 
matematicieni din toate vârstele,  în așa fel încât să transmitem de la o generație la alta valorile  SSMR.  


