
Câteva rânduri la început de an, pentru iubitorii 

Gazetei Matematice şi ai Societăţii de Ştiinţe Matematice din România 

 

Dragi Colegi, 

Nu scriu aceste rânduri influenţat de similare discursuri ale politicienilor la cumpăna dintre ani, ci 

simplu pentru a vă mulţumi în primul rând pentru entuziasmul şi dragostea pentru matematică şi 

educaţia matematică pe care reuşiţi să o pastraţi, chiar dacă societatea românească nu numai că nu 

apreciază dascălul adevărat, dar adesea îl umileşte. 

Apartenenţa la Societatea noastră face uneori să mai uităm din problemele ce ne frământa zilnic în 

şcoală, prin faptul că, în cei peste o suta de ani de drum împreună, a rămas bucuria de a şti că gândim 

la fel şi muncim cu pasiune. 

Personal, am un sentiment de mulţumire, sigur nu definitiv, că împreună şi sprijinit de prietenii mei 

din filiale şi din Consiliul Director, am reuşit în ultimii ani să reînviem o tradiţie veche şi să mărim 

procentul de credinţă în viitorul SSMR. Gazeta a crescut în tiraj, aproape de a face SSMR stabilă, 

numarul de membri s-a mărit, iar activităţile şi proiectele aducătoare de sprijin financiar s-au 

înmulţit. Mai mult, Societatea Europeană de Matematică ne consideră unul dintre membri cei mai 

activi şi importanţi. 

S-au revigorat multe filiale, unele cu conduceri extrem de tinere si eficace, s-au revitalizat legăturile 

interne cu mediul universitar şi, cel mai important pentru mine, Conferinţele Anuale au devenit 

evenimente ştiinţifice cu valoare. Revista noastră de cercetare „Bulletin Mathematique”a câştigat o 

importantă cotă în ansamblul ştiinţific mondial. 

În acelaşi timp, ultimii ani mi-au demonstrat că cei care sunt permanent prezenţi la sediul SSMR, au 

sentimentul dragostei pentru experienţa noastră, chiar dacă, poate, ar găsi locuri unde financiar ar fi 

mai mulţumiţi. Mulţumiri deci pentru Ana–Maria Nadolo, Mihaela Miruleţ, Mihaela Frunzeti, 

Luminiţa Dumitrică, Vasile Silviu, Ionut Robicek, şi, evident, redactorilor Gazetei. 

Anul 2015 ne aduce multe încercări: Olimpadele cu etapele sale, finala de la Bucureşti, Al 7-lea 

Congres al Matematicienilor Români de la Iaşi (iunie) unde vom avea o conferinţă satelit de 

matematică şcolară şi „problem solving” şi, bineînţeles lupta permanentă de a promova bijuteria 

noastră centenară: Gazeta Matematică. De aceea, îi rog pe profesorii implicaţi în distribuţia Gazetei, 

acţiune prevăzută în Protocolul SSMR cu Ministerul Educaţiei Naţionale, să continue această 

promovare, mai ales că, în acest an, Gazeta aniversează 120 de „toamne”neîntrerupte. Trebuie să fim 

mândri că puţine sunt publicaţiile din lume care au o astfel de vârstă fără întreruperi şi avem datoria 

faţă de acei „stălpi ai Gazetei”de a continua. Promovaţi apartenenţa la SSMR şi la GMB. 

Nu în ultimul rând, trebuie să mulţumim partenerilor noştri în acţiunile noastre importante din ultimii 

ani Romanian-American Foundation şi Intuitext cât şi sponsorilor tradiţionali ai educaţiei matematice 

de excelenţă în care suntem implicaţi: Fundaţia e-MAG, Banca Comercială Română şi Firma de 

avocatură Ţuca, Zbarcea & Asociaţii. 

În încheiere doresc, ca împreună cu colegii mei răspunzători de activitatea în filiale, să vă mai adresez 

o rugăminte: ramâneţi în primul rând membri ai societăţii noastre, chiar dacă valurile apartenenţei la 



mişcările politice vă fac, uneori, să uitaţi asta. Trebuie sa fim uniţi prin bucuria de a gandi la fel, 

corect şi logic, importanţa educaţiei matematice în România. 

Cu drag,  

Radu Gologan 


