
COLUMNA, nr. 1, 2012

FILIALA COMĂNEȘTI A SOCIETĂțII DE 
ȘTIINțE MATEMATICE DIN ROMâNIA

–îNCEPUT ȘI CONTINUITATE–

Rotaru PETRU1

rotaru.petru@yahoo.fr

ABSTRACT: The present paper describes the way in which our town, 
Comănești, has its own branch office of S.S.M.R. (Romanian Soci‑
ety of Mathematical Science). The activity of this branch office 
consists of: organization of the national contest “Hopes”, the elab‑
oration of The Mathematics Review from Comănești, the stimulation 
both of teacher and pupils to participate in mathematics compe‑
titions. One of the main purposes is also to hold the Mathematics 
Camp in Dărmănești – Valea Uzului, during the summer holiday. 
Every activity of this branch office took place auspiciously under 
the supervision of professors, such as Dan Brânzei (University 

„Al. I. Cuza“ Iași), Cornel Berceanu (University „Vasile Alecsandri“ 
from Bacău). The members of the branch office from Comănești 
meet regularly in order elaborate new and original proposals for 
developing the activity and increase the number of participants. 
The main objective is to encourage the creativity in mathematics, 
especially of the young members who love this area.
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Cea mai tânără filială a S.S.M.R. este filiala din Comănești. Totul a început 
cu 10 ani în urmă, când, datorită unei prezențe la faza națională a Olim‑
piadei de matematică, eleva Laura Cernat și profesorul ei, domnul Toma 
Gloambeș, au fost invitați să participe la un concurs interjudețean de la 
Botoșani, invitație făcută de domnul profesor Artur Bălăucă din același 
oraș, președintele filialei Botoșani a S.S.M.R. în urma participării la acel 
concurs au fost realizate mai multe legături de colaborare cu profesori de 
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matematică din: Botoșani, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, apoi a 
urmat alt concurs și alte legături cu profesori din Bistrița, Gura Humoru‑
lui, Iași și Piatra Neamț.

în scurt timp se formează și un grup de profesori de matematică din 
Comănești, care se mărește an după an, cercul de elevi participanți la aces‑
te concursuri se mărește și el, iar prezența comăneștenilor la concursurile 
interjudețene din aceste orașe a devenit o permanență. După doi ani de 
experiențe și acumulări, încurajați și ajutați de mereu tânărul profesor 
universitar Dan Brânzei, ne găsim un loc în calendarul anual al acestor 
activități și întrăm și noi în circuit, înființând Concursul național Speranțe 
din Comănești. După prima ediție a concursului nostru, se lărgește par‑
ticiparea elevilor până la clasa a XII‑a, iar ca număr de participanți s‑au 
înregistrat aproximativ 300, 400 sau 500 de elevi concurenți, la edițiile 
ulterioare, aceștia acoperind foarte bine suprafața județului nostru (cu 
participanți din Bacău, Buhuși, Moinești, Onești, Târgu Ocna, Dărmănești 
și toate comunele de pe valea Trotușului), având și o participare externă din 
9 județe. Juriul concursului a fost asigurat de fiecare dată de domnii profe‑
sori Dan Brânzei de la Universitatea Al. I Cuza din Iași și Cornel Berceanu 
de la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău, dar și de reprezentanți 
ai S.S.M.R. precum: profesor universitar Dorin Popescu, profesor univer‑
sitar Radu Gologan, profesor Mircea Trifu, toți din București. Cele șapte 
ediții desfășurate au consolidat și un grup de profesori în ceea ce înseam‑
nă pregătirea și organizarea unor activități de acest fel. După câteva ediții 
ale concursului Speranțe de la Comănești, profesorul Nicu Sanda de la 
Bistrița, secretar al S.S.M.R. și profesor universitar Dan Brânzei ne‑au 
propus înființarea unei filiale la Comănești și cu acceptul președintelui fili‑
alei Bacău, profesor Ion Radu, am făcut demersurile necesare. După prima 
ediție a concursului „Matematica de drag” de la Bistrița, la care a parti‑
cipat și președintele S.S.M.R., datorită rezultatelor foarte bune obținute 
de elevii din Comănești la acest concurs, am primit acceptul de principiu 
de la București și am demarat acțiunea de înființare a filialei Comănești a 
S.S.M.R., iar în anul 2000 am dus la bun sfârșit toată documentația juri‑
dică necesară.

Filiala noastră are 50 de membri, dintre care jumătate sunt învățători, 
colegi care pun mult suflet în acțiunile pe care le întreprindem în cadrul 
filialei. Pe lângă Concursul național Speranțe am început să edităm o revis‑
tă anuală a filialei noastre intitulată „Revista de matematică din Comănești” 
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ajunsă la al IV‑lea număr, am organizat și un simpozion pentru profesorii 
de matematică și învățători, de asemenea în vacanța de vară am organizat o 
tabără de matematică, uneori în colaborare cu alte filiale și cu alți profesori 
din județ și din țară. Anul acesta am ajuns la a IV‑a ediție a Taberei de mate‑
matică de la Dărmănești și la ultimele două ediții l‑am invitat pe domnul 
profesor universitar Gheorghe Grigoraș, decanul Facultății de informati‑
că de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, fiu al locului, absolvent al Liceului 
din Comănești, care a onorat concursul tip olimpiadă organizat în tabără 
la finele celor șapte zile de matematică combinată cu drumeții și distracție.

Membrii biroului filialei Comănești se întâlnesc periodic și vin cu pro‑
puneri interesante de îmbunătățire a activităților filialei. Distribuim din 
fiecare număr al revistei Gazeta Matematică între 70 și 100 de reviste fără 
retururi, iar membrii filialei sunt cu cotizația la zi.

Filiala Comănești a S.S.M.R. își pune amprenta asupra activităților 
desfășurate la nivelul orașului și ne propunem să diversificăm și să 
îmbunătățim activitățile, să menținem numărul de membri și numărul de 
gazete ce le distribuim și am dori să realizăm pentru început editarea unui 
supliment al Gazetei Matematice, dar iată câteva obiective, idei și princi‑
pii după care am acționat și vom acționa în continuare:

 • Ne propunem să mărim aria de cuprindere în rândul profesorilor 
și învățătorilor, sperând ca odată cu aceasta să crească și gradul de 
competență a celor implicați;

 • Ne propunem să dezvoltăm, să depistăm și să atragem valorile 
importante din domeniul educației matematice, dar și al creației 
matematice în zona Comănești;

 • Ne propunem să realizăm o mai bună conlucrare în domeniul pre‑
gătirii matematice școlare între învățători, profesori din gimnaziu 
și cei din liceu;

 • încurajarea creației matematice în rândul tinerilor matematicieni 
începând cu publicarea problemelor originale, a unor articole pe 
diverse teme, continuând cu culegeri de probleme etc., reprezintă 
un obiectiv central pentru noi.

în domeniul organizării pregătirii elevilor pentru obținerea performanțelor 
matematice, vizăm:

 • Consolidarea activităților la centrul de excelență;
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 • Participarea la concursurile de matematică la nivel județean și 
național;

 • Crearea de noi „instrumente” necesare pregătirii matematice: revis‑
te, concursuri, tabere;

 • Menținerea legăturilor matematice existente, a schimburilor de 
experiență organizate în colaborare cu colegii din județele vecine 
și din țară;

 • Atragerea unor studenți valoroși în rândul colaboratorilor noștri 
pentru susținerea unor activități cu conținut matematic, cum ar fi: 
probleme și articole pentru revista noastră sau pentru concursuri, 
corectarea lucrărilor la concursuri sau chiar implicarea lor în pro‑
bleme de organizare.

Dorim ca în viitor filiala din Comănești să aibă ceva de spus și atunci 
când se evaluează activitatea cadrelor didactice membri ai filialei noas‑
tre. Deși ne considerăm la început de drum, vrem să credem că am reușit 
să închegăm un nucleu valoros de cadre didactice, care, împreună cu ele‑
vii comăneșteni, să ne apropiem de performanțele din domeniul nostru și 
nu pot fi neglijate aici relațiile de colaborare și prietenie răsărite între cei 
implicați, poate că acesta reprezintă de fapt câștigul cel mai mare.
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