
Diplomele de excelenµ  ale S. S. M. R. pe anul 2006

Biroul Consiliului S.S.M.R. a instituit acordarea Diplomei de excelenµ  în �ecare an,
începând cu anul 2006. Aceasta reprezint , potrivit Regulamentului de acordare a diplomei, re-
cunoa³terea de c tre Societatea de �tiinµe Matematice din România (S.S.M.R.) a meritului acelor
cadre didactice care, cu talent ³i perseverenµ , ³i-au d ruit întreaga viaµ  cultiv rii înv µ mântu-
lui matematic românesc ³i ale c ror cariere de excepµie constituie modele demne de urmat pentru
generaµiile urm toare.

Comisia, format  din patru membri (prof. univ. dr. Dan Brânzei, conf. univ. dr Eugen
P lt nea, prof. Nicolae Sanda ³i prof. dr. Marcel �ena) ³i având ca pre³edinte pe prof. univ. dr.
Dorin Popescu, a analizat propunerile primite ³i a decis prin consens ca, pentru anul 2006, diploma
s  �e acordat  urm torilor: acad. Petru T. Mocanu, prof. univ. dr. Horea Banea, prof. univ. dr.
Alexandru Lupa³, prof. univ. dr. Mirela �tef nescu, prof. Laura Constantinescu, prof. Liliana

Niculescu ³i prof. Gheorghe Szöllösy.
Se cuvine o scurt  prezentare a activit µii laureaµilor.

Acad. dr. PETRU T. MOCANU
Universitatea Babe³-Bolyai din Cluj-Napoca

S-a n scut la 1 iunie 1931, la Br ila, ora³ în
care urmeaz  cursurile preuniversitare. Începând cu
anul 1950 se înscrie la Facultatea de Matematic  a
Universit µii din Cluj, pe care o absolv  în 1953. De
aceast  cetate cultural  ³i ³tiinµi�c  a Ardealului î³i
leag  de�nitiv viaµa ³i activitatea. Ocup , pe rând,
toate funcµiile unei cariere universitare de excepµie:
asistent (1953-1957), lector (1957-1962), conferenµiar
(1962-1970) ³i, dup  1970, profesor universitar.

La sugestia ³i sub îndrumarea maestrului s u,
acad. Gh. C lug reanu, î³i susµine, în anul 1958, teza
de doctorat cu titlul ,,Metoda variaµional  în studiul
funcµiilor univalente�. Acestui domeniu al analizei
complexe îi dedic  cea mai mare parte din activitatea
sa ³tiinµi�c , devenind specialist de prim rang în dome-
niu. În perioada 1966-1984 ³i 1999-2000 este ³eful ca-
tedrei de teoria funcµiilor, urma³ de drept al ilustrului
s u înainta³, profesorul C lug reanu.

A predat Analiz  complex  (curs de baz ), dar ³i alte cursuri speciale (Funcµii univalente,
Teoria geometric  a funcµiilor, Spaµii Hardy etc.).

A fost profesor vizitator la Institutul Politehnic din Conakry (Guineea) ³i la Bowling Green
State University, Ohio, S.U.A.

A îndeplinit între anii 1968-1976 ³i 1984-1987, funcµia de decan al Facult µii de Matematic ,
iar apoi, în perioada 1990-1992 pe aceea de prorector al universit µii clujene.

Este Doctor Honoris Causa al Universit µilor din Sibiu ³i Oradea, este membru corespondent
al Academiei Române din 1992, membru al Societ µii Americane de Matematic  (A.M.S.) ³i membru
al Societ µii de �tiinµe Matematice din România (chiar de la în�inµarea Filialei Cluj a Societ µii
în 1964). A fost pre³edintele acestei �liale ³i apoi, timp de dou  legislaturi, între 1996-2003, a fost
pre³edintele S.S.M.R.

Este redactor ³ef al revistei clujene Mathematica ³i membru în comitetele de redacµie ale
revistelor Studia UBB ³i Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de
Roumanie.

S-a îngrijit de apariµia volumului ,,Gheorghe C lug reanu, Opere alese�, Editura Academiei,
1992. Din anul 1972 a fost coordonator a peste 35 lucr ri de doctorat. În reviste internaµionale de
prestigiu a publicat un num r de 50 de articole, iar în reviste române³ti, 125 de articole. Multe din
rezultatele proprii sunt citate, utilizate sau extinse în peste 500 de articole sau teze de doctorat de
peste 250 de autori.

A r mas legat ³i de matematicile elementare. Exempli�c m prin articolul ,,Observaµii
privind calculul unor integrale� � în Revista de matematic  a elevilor din Transilvania (1994)
³i, mai ales, prin materialele prezentate la seminarul de Didactica Matematicii.
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În Gazeta Matematic  a publicat ,,Despre o teorem  de acoperire în clasa funcµiilor uni-
valente�, pecum ³i articole comemorative (Gh. C lug reanu) sau aniversare (Cabiria Andreian-

Cazacu).
Om de o vast  cultur  în domenii incluzând: matematica, literatura, muzica (este un

reputat violonist), profesorul Petru Mocanu este un om de o mare modestie ³i bun tate.
În vara anului 2006 a fost s rb torit la cei 75 de ani de viaµ . Au fost de faµ  persoane

reprezentative din conducerea Universit µii ³i a Facult µii clujene, delegaµi ai altor universit µi din
µar , reprezentanµi ai Academiei Române. Cu aceast  ocazie i s-a înmânatDiploma de excelenµ 
a S.S.M.R.

Prof. univ. dr. HOREA BANEA
Universitatea Transilvania din Bra³ov

S-a n scut la 27 septembrie 1934 în ora³ul
Cluj. Studiile universitare le urmeaz  la Facultatea
de Matematic  ³i Fizic  a Universit µii din Bucu-
re³ti (1952-1957), iar dup  absolvire funcµioneaz  ca
preparator la Catedra de Matematic  a Institutului
Politehnic din Bra³ov (1957-1958). O perioad  este
profesor la �coala tehnic  postliceal  Steagul Ro³u ³i
la Liceul teoretic Andrei �aguna din Bra³ov (pân  în
1970), apoi lector la I.C.P.P.D., �liala Bra³ov (1970-
1979), lector (1979-1990) ³i conferenµiar (1990-2003)
la Universitatea Transilvania din acela³i ora³. În anul
2003 este numit, prin ordin al ministrului, profesor
universitar onori�c. La 11 septembrie 2004, Catedra
de ecuaµii a Facult µii de Matematic -Informatic  a
universit µii bra³ovene îl s rb tore³te pe prof. univ.
dr. Horea Banea, printr-o sesiune ³tiinµi�c  jubiliar ,
cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani ³i a ie³irii la
pensie (1 octombrie 2004).

În anul 1974 susµine teza de doctorat cu titlul
,,Ecuaµii diferenµiale de ordin neîntreg�. În referatul asupra lucr rii, conduc torul ³tiinµi�c, acad.
Miron Nicolescu, scria ,,... Curentul general al cercet rii matematice apare ca un ³uvoi puternic
care duce cu el aproape întreaga înc rc tur  a gândirii matematice. Din loc în loc, totu³i, de-a
lungul albiei principale a acestui ³uvoi apar încerc ri de evadare. Unele sunt repede abandonate.
Altele sunt continuate, pe linii secundare, întreµinute de convingerea celor care le efectueaz  c 
va veni vremea în care astfel de cercet ri vor � integrate în curentul general al cercet rii�. Atât
intuiµia autorului privind alegerea subiectului, cât ³i aprecierile profesorului Miron Nicolescu au
fost con�rmate chiar în anul susµinerii tezei (coincidenµ !) de Conferinµa internaµional  ,,Fractional
Calculus and its applications� desf ³urat  la New York, dar ³i de lucr ri de mai târziu (a se vedea,
de exemplu, monogra�ile ,,Integrale ³i derivate de ordin fracµionar ³i unele aplicaµii ale lor�, S.G.
Samco, A.A. Kilbas, O. I. Maricev, 688 pag, 1987, ,,Fractional di�erential equation�, 1998).

S  menµion m aici, ca ,,incident� amuzant-amar, referatul f cut articolului ,,Sur l'interpre-
tation de l'operateur de dérivation d'ordre fractionnaire� trimis Bulletin-ului editat de S.S.M.R. în
anul 1978: ,,... �inând seama c  observaµia cuprins  în articol poate prezenta interes, �e ³i ca o
curiozitate, recomand m publicarea ...�.

Pe lâng  aceast  tem , activitatea ³tiinµi�c  a domnului profesor s-a realizat pe alte dou 
direcµii: Ecuaµii diferenµiale cu parametru mic pe lâng  derivatele de ordin superior ³i Metodica
pred rii matematicii. O bun  parte a activit µii este legat  de unele aspecte ale înv µ mântului
matematic, �e ele cercet ri de natur  metodic , �e de preg tire a elevilor pentru matematica de
performanµ , �e de perfecµionarea profesorilor din înv µ mântul preuniversitar. A condus peste
100 de lucr ri pentru obµinerea gradului didactic I, unele dintre acestea transformându-se în c rµi
tip rite (menµion m aici doar lucr rile regretaµilor profesori Oliver Konnerth, ,,Gre³eli tipice în
înv µarea analizei matematice�, 1982 ³i Florin Cârjan, ,,S  înv µ m geometrie�, 1984, la cel din urm 
�ind cooptat ³i în comisia de doctorat). A organizat conferinµe de matematici pentru profesori,
având invitaµi de seam : Florica Câmpan, Ciprian Foia³, Solomon Marcus, N. N. Mih ileanu,
Alexandru Popescu-Zorica. A f cut parte din comisiile pentru realizarea programelor în vederea
obµinerii gradelor didactice ³i din cele de examen.
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În vederea preg tirii elevilor pentru concursurile de matematic  a tradus dou  c rµi de
referinµ : ,,Probleme de matematic  din revista sovietic  Kvant�, 1983 ³i ,,Olimpiadele matematice
ruse³ti�, 1993-2002, 2004. De menµionat c  volumul al doilea al primei lucr ri nu a mai v zut lumina
tiparului. El a circulat pe foi dactilogra�ate în cadrul taberelor de preg tire a elevilor pentru etapa
�nal  a olimpiadei. În prezent este pre³edintele concursului ,,Laurenµiu Duican�, dincolo de funcµie
ascuzându-se de fapt (chiar dac  nu este singur) responsabilitatea selecµion rii problemelor propuse.

A sprijinit publicaµiile Societ µii, realizând, sub redacµia �lialei Bra³ov a S.S.M.R., mai
multe numere ale Gazetei Matematice, seria B (�ind pân  în 1996, membru în Comitetul de redacµie
al acestei reviste), sau propunând articole metodice pentru Gazeta Matematic , seria A.

Este autorul unor lucr ri legate de problemele propuse între anii 1976-1995 la examenele
profesorilor de matematic  sau de metodic  (,,Metodica pred rii matematicii�, 1998).

A participat cu lucr ri (referate, comunic ri) la activit µile organizate de �lialele S.S.M.R.
Bra³ov, Sibiu, Sf. Gheorghe, Râmnicu S rat, Prahova, Tulcea. Pân  în 1991, timp de 15 ani, a
deµinut funcµia de vicepre³edinte al Filialei Bra³ov a S.S.M.R., iar timp de trei ani (1995-1998) a
f cut parte din Consiliul Societ µii. În prezent este pre³edinte de onoare al Filialei Bra³ov.

,,Întrucât ... am avut mai multe activit µi cu profesorii ³i studenµii (unii au ajuns profesori
remarcabili), a³ putea, forµând lucrurile, s -mi atribui o in�m  p rticic  din succesele avute de
elevii lor, despre care unii m-au informat, dar aceast  tranzitivitate de merite reprezint  doar �rul
de leg tur  între generaµiile succesive de dasc li�, noteaz  undeva, domnul profesor cu �neµe ³i
modestie.

Diploma de excelenµ  a S.S.M.R. i-a fost înmânat  la Sinaia, în cadrul celei de-a XXXIII-
a Sesiune metodico-³tiinµi�c  organizat  de Filiala Prahova a Societ µii.

Prof. univ. dr. ALEXANDRU LUPA�
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

S-a n scut la 5 ianuarie 1942 în ora³ul Arad.
Dup  absolvirea Facult µii de Matematic  a Univer-
sit µii din Cluj (1964), funcµioneaz  ca cercet tor ³ti-
inµi�c principal la Institutul de Calcul al Academiei
Române, Filiala Cluj, ³i la Institutul de Tehnic  de
Calcul din aceea³i localitate pân  în 1976. Devine
lector la Institutul de Înv µ mânt Superior din Sibiu,
Facultatea de Mecanic  (1976-1980), apoi conferenµiar
(1980-1990) ³i profesor la Universitatea Lucian Blaga,
Facultatea de �tiinµe, Catedra de Matematic . De-a
lungul anilor, acoper  prin preocup rile domniei sale
domenii de interes ca: Analiz  matematic , Mate-
matici economice, Matematici �nanciare ³i actuariale,
Teoria aproxim rii, Analiz  matematic , Funcµii spe-
ciale, Securizarea datelor.

Prime³te titlul de doctor în ³tiinµele naturii,
specializarea matematic  (cu distincµie) la Universi-
tatea din Stuttgart, în 1972, iar, în anul 1976, titlul
de doctor în matematici la Universitatea Babe³-Bolyai

din Cluj, cu lucrarea ,,Contribuµii la teoria aproxim rii prin operatori liniari�.
A absolvit Institutul Goethe (1971) ³i a fost bursier Humboldt la Universit µile din Stuttgart

³i Dortmundt. Activitatea ³tiinµi�c  se concretizeaz  în peste 100 de articole publicate în reviste
de prestigiu din µar  ³i str in tate, citate de peste 250 de autori, a ³ase monogra�i ³i a zece cursuri
universitare. Din anul 1994 este conduc tor de lucr ri de doctorat (8 doctori ³i 5 doctoranzi). A
fost invitat s  conferenµieze în Germania, Bulgaria, Suedia. A participat cu lucr ri la Congresul
Internaµional al Matematicienilor din 1968 de la Moscova. Este referent ³tiinµi�c la prestigioasele
reviste Mathematical Reviews ³i Zentralblatt für Mathematik. A organizat Simpozionul Naµional
de Inegalit µi (4 ediµii, începând din 1981), a iniµiat ³i organizat Ro Ger-Seminar (6 ediµii).

Activitatea domnului profesor a fost apreciat  cu distincµii ca: Medalia jubiliar  a S.S.M.R.
(Centenarul Gazetei Matematice 1995), Ordinul Meritul pentru înv µ mânt în grad de o�µer (2004),
Medalia de argint pentru merite în înv µ mânt a Rectoratului Universit µii Lucian Blaga din Sibiu
(2005).
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Împ timit �latelist ³i biblio�l, are importante semnal ri la revistele Curierul Filatelic ³i
Filatelia. A îndeplinit importante funcµii: rector interimar al Universit µii din Sibiu (1990), Decan
al Facult µii de �tiinµe de la aceea³i universitate (1990-1992).

A r mas un pasionat al matematicilor elementare, dovad  �ind numeroasele note, articole
³i probleme publicate în Gazeta Matematic  (ambele serii), RMT. Este deja foarte cunoscut  nota
,,Asupra problemei 579 din Gazeta Matematic � (GMB-8/1976) în care d  o elegant  soluµie pro-
blemei lui Traian Lalescu. Mai amintim ,,Asupra num rului e� (GMB-1976), ,,Câteva probleme
deosebite� (GMA-1999), ,,Cum apreciem unele soluµii� (GMA-1/2001). A mai publicat în revis-
tele Astra din Sibiu ³i Octogon (fost  Gamma), Arhimede, dar ³i în Mat. Vesnik ³i American
Mathematical Monthly.

A fost pre³edintele Filialei Sibiu a S.S.M.R. (1977-1991).
Diploma de excelenµ  a S.S.M.R. i-a fost înmânat  la Universitatea Lucian Blaga din

Sibiu în cadrul unei activit µi festive.

Prof. univ. dr. MIRELA �TEFANESCU
Universitatea Ovidius din Constanµa

S-a n scut pe 8 decembrie 1941, în com. Ghir-
doveni, jud. Dâmboviµa.

Studiile preuniversitare le urmeaz  la Câmpulung
Muscel ³i Câmpina. În clasele a IX-a ³i a X-a particip  la
faza pe µar  a Olimpiadei de Matematic , ca reprezentant 
a regiunii Ploie³ti.

Este absolvent  a Facult µii de Matematic  a Uni-
versit µii din Ia³i, promoµia 1964, cu diplom  de merit,
ceea ce a f cut s  �e reµinut  în facultate, ca preparator.
Devine, pe rând, asistent (1966-1968), lector (1968-1990)
³i conferenµiar (1990-1993) la aceea³i facultate. În 1985
bene�ciaz  de o burs  la Universitatea din Tübingen. Din
1993 este profesor universitar la Universitatea Ovidius din
Constanµa.

În 1977 î³i susµine teza de doctorat cu tema ,,Co-
respondenµe între structuri algebrice�. A µinut cursuri ³i
seminarii de Teoria grupurilor, Aritmetica ³i teoria nu-
merelor, Teoria categoriilor, Algebre universale, etc.

Din 1991 este conduc tor de doctorat, cu 10 doctori ³i 6 doctoranzi.
Public  unsprezece c rµi: Teoria lui Galois, Ex Ponto, 2002, Introducere în teoria grupurilor,

Algebre Jordan, 2001 ³.a. ³i peste 50 de articole în reviste de prestigiu din µar  ³i str in tate.
Particip  la peste 40 de conferinµe internaµionale.

Este membru în colectivele de redacµie ale revistelor ,,Analele �tiinµi�ce ale Universit µii
Ovidius� din Constanµa, Mathematical Reports, ROMAI Journal. Este organizator al unor impor-
tante conferinµe de algebr  la Ia³i ³i Constanµa.

A condus, începând cu 1970, peste 125 de lucr ri pentru obµinerea gradului I în înv µ mânt
pentru profesori din judeµele Moldovei ³i Dobrogei. A îndeplinit funcµia de inspector ³colar gene-
ral la Inspectoratul �colar Constanµa (1997-1999) ³i de pre³edinte al Consiliului Naµional pentru
Aprobarea Manualelor (1999-2001).

Pre³edintele Emil Constantinescu îi acord  medalia ,,Pentru Merit în grad de comandor�
(dec. 2000).

Este membru al S.S.M.R. din 1964. A f cut parte din Comitetul Filialei Ia³i a Societ µii
(pre³edinte prof. univ. Adolf Haimovici), ocupându-se de organizarea cursurilor de var  pentru
profesorii din înv µ mântul preuniversitar, la Piatra Neamµ (1997, 1998), precum ³i din Consi-
liul Societ µii, iar, în mai multe rânduri, din Comisia de organizare a Olimpiadei Naµionale de
Matematic .

Diploma de excelenµ  a S.S.M.R. i-a fost acordat  la Universitatea ,,Ovidius� din Con-
stanµa, cu ocazia deschiderii �colii Naµionale de Algebr , septembrie 2006.
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Prof. LAURA CONSTANTINESCU
Liceul Teoretic Octavian Goga din Sibiu

S-a n scut la 1 martie 1935, la Sibiu, p rinµii �ind profesori în acela³i ora³. A urmat ³coala
primar  pe lâng  �coala Normal  de fete, trei clase gimnaziale la Liceul Domniµa Ileana, iar liceul
la �coala Medie nr. 3 (actualul Liceu teoretic Octavian Goga) din Sibiu.

Pasiunea pentru matematic  i-a fost insu�at  în liceu de c tre profesoara de excepµie care a
fost Maria Vasu. Ca urmare, între 1952-1957, urmeaz  cursurile Facult µii de Matematic -Fizic ,
secµia matematic  a Universit µii din Bucure³ti. Aici are ca profesori pe toµi marii matematicieni ai
timpuluiCabiria Andreian-Cazacu, Dan Barbilian, Alexandru Froda, Aristide Halanay, Constantin
Ionescu-Tulcea, Mihai Neculce, Octav Onicescu, Miron Nicolescu, Grigore Mosil, Caius Iacob,
Nicolae Teodorescu, Victor Vâlcovici, Gheorghe Vr nceanu. Examenul de stat îl susµine la acad.
Nicolae Teodorescu cu lucrarea ,,Metode funcµionale în studiul ecuaµiilor cu derivate parµiale
de tip eliptic�, apreciat  cu cali�cativul ,,foarte bine�.

Dup  absolvire, funcµioneaz  ca dasc l, la
Sibiu, la liceul pe care l-a urmat, de unde se pen-
sioneaz  în anul 1990. Pentru scurt timp funcµioneaz 
³i ca asistent la catedra de matematic  la �coala Mili-
tar  Superioar  de O�µeri Nicolae B lcescu din Sibiu.

Obµine gradul I în înv µ mânt în anul 1973,
pre³edinte de comisie �ind acad. Gheorghe Mihoc.

Are o preocupare constant  în preg tirea
elevilor cu aptitudini deosebite pentru matematic ;
astfel elevii Radu Magda, Dumitru Z gan, Petru

Stângescu vor face parte din laureaµii olimpiade-
lor naµionale, iar elevul Ilie Bârz  este cooptat în
lotul pentru ,,internaµional �. Al turi de alµi dis-
tin³i profesori de matematic  din liceu (Ilie St nescu,
Harald Müller, Oliver Konnerth, ca s  d m numai
câteva exemple) a f cut ca aceast  unitate ³colar  s 
�e menµionat  cu rezultate deosebite în activitatea cer-
curilor de elevi, iar rubrica rezolvitorilor din Gazeta
Matematic  în care se nominalizeaz  elevi sibieni s 
�e constant substanµial .

A prezentat la cercurile pedagogice, la activit µile S.S.M.R. sau la consf turi naµionale
materiale legate de teme noi care urmau s  �e introduse în programele ³colare (Noµiuni de teoria
grupurilor, 1958, Transform ri geometrice, 1962, Bazele program rii linaire, 1963, Elemente de teo-
ria probabilit µilor, 1964, Structuri algebrice, elemente de logic  matematic , 1966, Câteva noµiuni
de lingvistic  matematic , 1968, Calculatorul ³i prelucrarea datelor, 1971). Tot în acela³i cadru
a prezentat ³i multe materiale de metodic  (observaµii asupra proiectelor de program  de mate-
matic  în liceu, 1963, Asupra manualului de geometrie, 1966, Rolul contraexemplelor în predarea
matematicii, 1978).

A f cut parte din comisiile pentru obµinerea gradelor didactice ³i a olimpiadelor naµionale
de matematic  (Bucure³ti, Constanµa, Galaµi).

Este autor (în colaborare) a manualului de geometrie pentru clasa a IX-a, ap rut în 1964
³i folosit, cu revizuiri, pân  în 1978.

De-a lungul anilor a colaborat cu probleme propuse la diferite publicaµii, în special la
Gazeta Matematic , seria B, unde a publicat peste 200 de probleme. În anul centenarului acestei
reviste este premiat  pentru cea mai bun  problem  propus . Colaborarea cu Gazeta Matematic 
a continuat ³i dup  pensionare, cu regretul c  geometria plan , domeniu predilect, pierde din ce în
ce mai mult teren.

A primit, prin decret prezidenµial, titlul de Profesor Emerit, în 1974. A fost distins , de
asemenea, cu Diploma de onoare a S.S.M.R., precum ³i cu diplomele Liceului Octavian Goga,
respectiv Inspectoratului �colar Sibiu (2001).

Diploma de excelenµ  a S.S.M.R. i-a fost înmânat  în cadrul unei acµiuni a Filialei Sibiu
a Societ µii.
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Profesor LILIANA NICULESCU
Colegiul Naµional Carol I din Craiova

S-a n scut la 29 ianuarie 1947 la Sibiu, ora³ul în care urmeaz  toate cursurile preuniver-
sitare. Este absolvent  a Facult µii de Matematic -Mecanic , Universitatea din Bucure³ti, promoµia
1970. Funcµioneaz  ca profesor de matematic , la început la Liceul Pedagogic din Bucure³ti, apoi,
cea mai mare parte a timpului, la Colegiul Carol I din Craiova, de unde se pensioneaz  în anul
2004.

Ca elev  a �colii medii nr. 3 din Sibiu (actualul Liceu Teoretic Octavian Goga) este menµi-
onat  în Gazeta Matematic  în anul 1964 ca având o activitate deosebit  la rubrica rezolvitorilor.
Un an mai târziu, îi apare în revist  prima problem  propus . Anul 1965 se pare c  îi este favorabil:
este cooptat  în urma barajelor succesive în lotul l rgit ³i apoi în echipa României, care participa
cu 8 elevi la cea de-a VII-a Olimpiad  Internaµional  de Matematic  de la Berlin (devine prima
elev  selectat  în lotul pentru ,,internaµionale�, performanµ  care va � reeditat  peste mulµi ani de
eleva Ana Caraiani). Rezultatul la Berlin este pe m sura a³tept rilor: o medalie de argint (din cele
patru ale României, care ocup  un merituos loc trei, dup  U.R.S.S. ³i Ungaria), totodat  realizând
cel mai bun punctaj din lotul românesc ³i cel mai mare punctaj dintre toate elevele participante!

A fost desemnat  s  rosteasc , din partea elevilor, cu-
vântul de închidere la olimpiad .

Pasiunea pentru activitatea matematic  de
perfomanµ  a r mas o constant  în preocup rile de
mai târziu ale doamnei profesoare. Se poate mândri,
în acest sens, cu elevulMugurel A. Barc u (medalie de
aur la Balcaniada de la So�a, 1985, medalie de argint,
respectiv de aur, la Olimpiadele Internaµionale de la
Helsinki, 1985 ³i Havana, 1987), dar ³i cu înc  13 pre-
mianµi la fazele �nale ale concursului de matematic 
care, în prezent, sunt doctori sau doctoranzi în ma-
tematic . În ultimii cinci ani are ³apte premianµi la
faza naµional  a concursului de matematic  ³i doi pre-
mianµi la Concursul Naµional de Matematic  din Bul-
garia. A f cut parte din Comisia central  a olimpiade-
lor naµionale de matematic  de la Râmnicu Vâlcea,
Arad, Boto³ani, Constanµa, Sibiu, Bistriµa; a însoµit
echipa României la Balcaniadele de matematic  din
Cipru (1980) ³i Iugoslavia (1989), a f cut parte din
comisiile de coordonare a Balcaniadei de la Constanµa
(1991) ³i a Balcaniadei de juniori de la Târgu Mure³
(2002).

Este autor sau coautor la 3 manuale ³i 16 culegeri de probleme destinate elevilor din în-
v µ mântul preuniversitar ³i peste 10 note ³i articole publicate în revistele Gazeta Matematic ,
Cardinal, �iµeica, unde face parte ³i din colegiile redacµionale. De asemenea a f cut parte din
Comisia de evaluare a manualelor ³colare (2001).

În prestigiosul Colegiu Naµional Carol I din Craiova a participat la preg tirea elevilor în
cadrul grupelor de excelenµ , a contribuit la organizarea celor ³ase ediµii ale Concursului de mate-
matic  ,,Ion Ciolac�, 2001-2006, iar prin Programul Socrates, a participat la programele Fundaµiei
,,N. Vasilescu-Karpen�.

A primit titlul de profesor evidenµiat în anii 1982, 1983.

Este membru al S.S.M.R. din anul 1970.

Diploma de excelenµ  a S.S.M.R.i-a fost acordat  în ambientul deosebit al Casei Uni-
versitarilor din Craiova, în cadrul unei activit µi organizate de Filiala Craiova a Societ µii.
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Prof. GHEORGHE SZÖLLÖSY
Colegiul Naµional Drago³ Vod  din Sighetu Marmaµiei

S-a n scut la 17 septembrie 1939, în Oradea. A ab-
solvit Liceul I. Rangheµ (în prezent liceul Farca³ Bolyai)
din Târgu Mure³ în anul 1954, apoi Universitatea din
Cluj, în anul 1958. În continuare funcµioneaz  ca pro-
fesor de matematic  la mai multe unit µi de înv µ mânt
din Sighetu Marmaµiei, pensionându-se în anul 1998 de la
Colegiul Naµional Drago³ Vod  din localitate.

În cei 40 de activitate didactic  a preg tit sute
de absolvenµi care sunt în prezent profesori, economi³ti,
ingineri. Printre ace³tia, un loc deosebit îl ocup  Bog-

dan ³i Orest Bucichovski, primul, câ³tig tor al Olimpiadei
Naµionale, clasa a X-a (1979), cel de-al doilea, medaliat cu
argint la olimpiadele internaµionale de matematic  de la
Washington (1981), Budapesta (1982) ³i Paris (1983).

O activitate cu adev rat remarcabil  a domnului
profesor este aceea de propun tor de probleme. A început s  publice probleme din anul 1964,
în Gazeta Matematic , Revista Matematic  din Timi³oara (în limba român ), Matlap (în limba
maghiar ) ³i Octogon (în limba englez ). Recent, dup  o munc  susµinut , a reu³it sistematizarea
pe teme a problemelor (peste 4500, dintre care 1300 publicate), în vederea realiz rii unui volum
a�at deja în atenµia unei edituri. S  menµion m c  mai mult de jum tate dintre problemele propuse
au fost ,,n scocite� dup  pensionare...

Este membru al �lialei Maramure³ a S.S.M.R., înc  de la în�inµare.
Este un reputat juc tor de tenis de mas  (a fost �nalist la campionatul republican din

1959) ³i de ³ah (�nalist la campionatul republican pe echipe), dar ³i un cunoscut juc tor de bridge
(campion al Transilvaniei în 1975 la perechi, obµinând ³i dou  medalii de bronz la campionatul
naµional pe echipe).

Diploma de excelenµ  a S.S.M.R. i-a fost înmânat  în cadrul unei ³edinµe festive a �lialei
Maramure³ a Societ µii, organizat  cu aceast  ocazie.

Mircea Trifu
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