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Bucuresti, 10 Septembrie 2017

Motivaţie:
În urma constatării că:

1.  Demersurile  de  acreditare  a  Şcolii  Normale  Superioare  –  Bucureşti  ca  instituţie  de
învăţământ universitar de nivel masteral, ajunse foarte departe la sfarsitul anului 2016, s-au blocat
din cauza unor aspecte de natură juridică,  punând în evidenţă că principiile de bază şi  implicit
statutul acesteia vin în contradicţie formală cu unele prevederi exprese ale Legii Educaţiei în forma
actuală  (număr  de  cadre  didactice  cu  normă  întreagă,  organizarea  pe  programe  masterale  cu
structură si curriculum fixe, etc...), deşi în fond, printr-o serie de prevederi proprii se asigură faptul
că aceste neconcordanţe nu aduc atingere scopurilor Legii.

2.  Departamentul  de  Matematică  a  rămas  singurul  Departament  activ  în  cadrul  Şcolii
Normale  Superioare  –  Bucureşti  şi  în  condiţiile  lipsei  unei  perspective  de  acreditare,  reluarea
activităţii, respectiv iniţierea activităţii altor departamente este foarte puţin probabilă.

în urma consultării Comitetului Director al Fundaţiei “Şcoala Normală Superioară” şi a acordului
prin consens a Membrilor Fondatori informaţi prin mesaj electronic în ziua de 24 August 2017,

Preşedintele  Fundaţiei  “Şcoala  Normală Superioară”  ales  prin  votul  Membrilor  Fondatori  în
Februarie 2015 emite prezenta

DECIZIE  Nr. 1
 

1. Suspendarea temporară, începând cu data de 1 Octombrie 2017, până la o viitoare autorizare sau
acreditare  legală a  Şcolii  Normale  Superioare  -  Bucureşti,  a  Cartei  Şcolii  Normale  Superioare
Bucureşti  în  forma  aprobată în  27  Aprilie  2006  şi  revenirea  la  forma  de  activitate  bazată pe
Hotărârea Nr. 1 din 13 Ianuarie 2001 a Fundaţiei SNS şi acreditată ca şcoală de studii academice
postuniversitare prin Hotărârea de Guvern nr. 693 din 12 iunie 2003, având ca unic Departament
funcţional Departamentul de Matematică. 
2.  Suspendarea  începând cu data  de 1 Octombrie  2017 a  funcţiei  de Rector  al  Şcolii  Normale
Superioare  -  Bucureşti,  până la  găsirea  unei  forme  adecvate  de  autorizare  sau  acreditare  a
funcţionării ei.
3. Continuarea activităţii Departamentului de Matematică al Şcolii Normale Superioare - Bucureşti
având ca obiectiv organizarea şi gestionarea unui Program Masteral de Matematică de 2 ani orientat
spre Cercetare, în colaborare cu Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române şi
cu Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, plecând de la acordul deja
semnat între aceste instituţii.
4.  Colaborarea  între  Departamentul  de  Matematică al  Şcolii  Normale  Superioare  -  Bucureşti,
Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române  şi Facultatea de Matematică şi
Informatică a Universităţii din Bucureşti în vederea propunerii de cursuri opţionale de nivel licenţă
(anii 1-3 de studiu) pe domenii fundamentale de interes  în cercetarea actuală şi cu o reprezentare
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mai slabă in curriculum-ul existent.
5. Suspendarea activităţii Senatului  Şcolii Normale Superioare - Bucureşti  începand cu data de 1
Octombrie 2017. 
6. Alegerea unui Consiliu Ştiinţific Internaţional al Departamentului de Matematică al SNSB cu un
număr mai mic de membri.
7.  Demararea  discuţiilor  oficiale  cu  conducerea  IMAR si  a  Universităţii  din  Bucureşti  pentru
realizarea unui Acord pentru Organizarea unui Program Masteral de Matematică de 2 ani orientat
spre Cercetare.

CS1 Dr. Radu Purice
Preşedinte
Fundaţia “Şcoala Normală Superioară”
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